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Javni razpisi
Št. 54450-22/2008/25
Ob-2257/09
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU, št. 210),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (Ur.
l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (Ur. l. EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07,
109/08), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07, 58/08, 109/08), Zakona o državni
upravi (Ur. l. RS, št. 113/05, 126/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 41/07), Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, št.
CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007,
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št 16/07, 36/08),
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07) ter sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št.
OP RČV 4/2/004-0-MŠŠ z dne 27. 2. 2009,
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za izvajanje projektov za uspešno
vključevanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami v vzgojo in
izobraževanje (II)
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evrop-

skega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 4. razvojne prioritete:
Enakost možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti; prednostne usmeritve 4.2: Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.
Z razvojno prioriteto »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« iz
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013 hočemo razviti
mehanizme, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu vključevanju učencev s posebnimi potrebami in učnimi težavami v šolski
sistem s ciljem njihove boljše vključenosti
v družbo in posledično izboljšanja njihovega položaja na trgu dela. Učinkovitejše
vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja naj bi prispevalo tudi k dvigu kakovosti
življenja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami.
Namen tega razpisa je razviti izvedbene
kurikule, oblike in načine izobraževanja, ki
bodo prilagojeni otrokom s posebnimi potrebami, in to ne samo na ravni osnovne,
temveč tudi srednje šole. Za učence s posebnimi potrebami je treba razviti tudi oblike
usposabljanja za življenje in delo.
V okviru tega razpisa želimo zagotoviti tudi možnost za implementacijo modelov in strategij za delo z učenci z učnimi
težavami. V vseh evropskih vzgojno-izobraževalnih sistemih se v zadnjih letih vse
več pozornosti usmerja tudi na navedeno
področje. V Sloveniji je Strokovni svet za
splošno izobraževanje oktobra 2007 sprejel
dokument Koncept dela učencev z učnimi
težavami (dostopno na spletni strani: www.
mss.gov.si), ki predvideva strategije dela
z učenci z učnimi težavami. S sredstvi ESS
želimo zagotoviti uresničevanje tega koncepta in tako doseči temeljni cilj, t.j. uspešnejše vključevanje otrok v sistem vzgoje in
izobraževanja.
Ena izmed ovir za uspešnejše vključevanje otrok s posebnimi potrebami v sistem
vzgoje in izobraževanja je tudi pomanjkanje
informacij. Za boljši pretok potrebnih informacij tako za učence in njihove starše kot
tudi za učitelje in strokovnjake, ki sodelujejo
pri usmerjanju, je treba razviti in v prakso
vpeljati ustrezne načine pretoka informacij
kot so npr. informacijski centri.
Predmet javnega razpisa je uvajanje
konceptov, strategij ter novih načinov in
oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

Inkluzivna politika se razlikuje od integracije ravno po tem, da je treba v okolju, kamor se otroci s posebnimi potrebami
vključujejo, razviti ustrezne oblike in mehanizme za njihovo uspešnejše vključevanje. Na tem področju je raznovrstnost oblik
in strategij dela še toliko bolj pomembna.
V tem okviru želimo razviti različne aktivnosti in metode dela z učenci s posebnimi
potrebami (npr. terapije s pomočjo živali),
nove oblike in načine izvajanja programa
usposabljanja za življenje in delo, nove
strategije dela z učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v srednješolske
programe, nove strategije dela z otroki
v predšolskem obdobju na področju komunikacijskih motenj (npr. avtizem), uvajanje
metod sistema komunikacije z izmenjavo
slik v razvoju oddelkov vrtcev ter v praksi uvesti rešitve za uspešnejšo inkluzijo
(koncepta soustvarjanja pomoči in učenja,
k zgodnejšemu prepoznavanju primanjkljajev na posameznih področjih učenja in k razvoju strategij učenja).
Uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v šolanje ter življenje in delo
je odvisno od informiranosti otrok, staršev
in strokovnih delavcev. Prav zato je eden
od ciljev uvesti mehanizme učinkovitejšega
pretoka informacij z vzpostavitvijo informacijskih centrov.
Področja javnega razpisa:
1. Različne aktivnosti in metode dela
z učenci s posebnimi potrebami (npr. terapije s pomočjo živali).
2. Nove oblike in načine izvajanja programa usposabljanja za življenje in delo.
3. Aktivnosti za uspešnejšo inkluzijo (inkluzivni timi, uresničevanje koncepta dela
z učenci z učnimi težavami).
4. Nove strategije dela v z otroki v predšolskem obdobju na področju komunikacijskih motenj (npr. avtizem ...) ter uvajanje
metod sistema komunikacije z izmenjavo
slik v razvoju oddelkov vrtcev.
5. Nove strategije dela z učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v srednješolske programe.
6. Vzpostavitev informacijskih središč
(izključno za izvedbo projekta).
Načrtovani rezultati na ravni javnega
razpisa:
– Uvedba izvedbenih kurikulov (4).
– Gradiva za učitelje (2).
– Informacijski centri s spletnimi stranmi (4).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
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Prijava na javni razpis mora biti skladna
z namenom razpisa, obvezno je, da projekt
upošteva časovni in finančni okvir javnega
razpisa ter da zajema vse razpisane aktivnosti.
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javni zavod,
vrtec, šola, gospodarska družba, samostojni
podjetnik posameznik, društvo, ustanova),
ki je registrirana za opravljanje dejavnosti
na področju vzgoje in izobraževanja oseb
s posebnimi potrebami;
– prijavitelj mora priložiti izjavo, da je
oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v delovnem razmerju pri
prijavitelju.
Poleg zgoraj navedenih pogojev, mora
prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– ima poravnane zapadle obveznosti do
Republike Slovenije,
– da ni za isti namen sofinanciran iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna,
– ima sedež v Republiki Sloveniji,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list
RS, št. 55/08, 66/08):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz
razpisne dokumentacije.
Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
Izločitveno merilo: če je eno od meril
ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih
merilih.

Predlog projekta je skladen z namenom razpisa.
Predlog projekta upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen
s tem razpisom in razpisno dokumentacijo
Ministrstvo bo za namen uvajanja konceptov, strategij ter novih načinov in oblik
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
financiralo tisti predlog projekta, ki bo pokrival vsa navedena področja pod točko 2
javnega razpisa (Področja javnega razpi-

DA NE
(izločitveno merilo)
DA NE
(izločitveno merilo)
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sa: točke 1–6). Financiran bo projekt, ki bo
v ocenjevanju prejel najvišje število točk.
V primeru, da bosta dva prijavitelja imela
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu I. Izkušnje in reference prijavitelja (merilo 1 in 2).
Število možnih točk je 110. Predlog projekta mora zbrati vsaj 60 točk, da je lahko
sofinanciran.
I
1.

2.

II
3.

4.

III
5.

6.

IV
7.

8.

9.

10.

11.

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta
Projektna skupina je ustrezno sestavljena glede na vsebino projekta (strokovnjaki, ki pokrivajo
različne vsebine razpisanega področja).
0 točk – Projektna skupina ni ustrezno sestavljena glede na vsebino projekta.
3 točke – Projektna skupina je pomanjkljivo sestavljena glede na vsebino projekta.
5 točk – Projektna skupina je ustrezno sestavljena glede na vsebino projekta.
Nacionalne in/ali mednarodne reference (izvedeni projekti prijavitelja in aktivnih
partnerjev) na izbranem področju.
0 točk (nič referenc)
2 točki(1 referenca)
4 točke (2–3 reference)
6 točk (4-6 reference)
8 točk (7–9 referenc)
10 točk (10 ali več referenc)
Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti
Projekt predvideva nove zaposlitve.
0 točk – ne predvideve
5 točk – do tri zaposlitve
10 točk – 4 ali več zaposlitev
Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k povečanju zaposlitvenih
možnosti udeležencev izobraževanja.
0 točk – ni razvidna dodana vrednost, projekt ne vključuje aktivnosti iz katerih bi bilo razvidno,
da gre za uvajanje novih načinov izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
3 točke – delno razvidna dodana vrednost projekt deloma vključuje aktivnosti iz katerih je
razvidno, da gre za oblikovanje novih načinov izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
5 točk – razvidna dodana vrednost, vključuje aktivnosti iz katerih je razvidno, da gre za
oblikovanje novih načinov izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
Zagotavljanje enakosti možnosti in podpora socialni vključenosti ranljivih skupin v procesu
vzgoje in izobraževanja
Predvideni konkretni rezultati ne izkazujejo podporo večji socialni vključenosti.
0 točk – predvideni konkretni rezultati ne izkazujejo podpore večji socialni vključenosti
3 točke – predvideni konkretni rezultati deloma izkazujejo podporo večji socialni
vključenosti.
5 točk – predvideni konkretni rezultati izkazujejo podporo večji socialni vključenosti
Predlog projekta se navezuje na strateški razvojni dokument s tega področja – Strategija
vseživljenskosti učenja s ciljem zagotavljanja enakosti in podpore enake vključenosti.
0 točk – predlog projekta se ne navezuje na strateški razvojni dokument
3 točke – predlog projekta se delno navezuje na strateški razvojni dokument
5 točk – predlog projekta se navezuje na strateški razvojni dokument
Prispevek k vzpostavljanju usterznih partenrstev glede na zastavljenje cilje projekta (npr.
nevladne organizacije, center za socialno delo)
Število institucij civilne družbe s katerimi je dokumentirano izkazano bodoče
sodelovanje z izjavo o sodelovanju (društva, nevladne organizacije ...).
0 točk – sodelovanje ni predvideno
1 točka – vsaj 1 institucija
3 točke – vsaj 2 instituciji
5 točk – vsaj 3 institucije
Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov.
0 točk – projektne aktivnosti ne opredeljujejo aktivne vloge otrok/učencev/dijakov
3 točke – projektne aktivnosti opredeljujejo le delno aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov
5 točk – projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov
Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih partnerjev (nevladnih organizacij
itd.).
0 točk – projektne aktivnosti ne opredeljujejo aktivne vloge zunanjih partnerjev
3 točke – projektne aktivnosti opredeljujejo le delno aktivno vlogo zunanjih partnerjev
5 točk – projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih partnerjev
Velikost vključenih ciljnih skupin – strokovni delavci.
1 točka – vsaj 10 strokovnih delavcev
3 točke – vsaj 20 strokovnih delavcev
5 točk – vsaj 30 strokovnih delavcev
Velikost vključenih ciljnih skupin – otroci/učenci/dijaki.
1 točka – vsaj 60 otrok/učencev/dijakov
3 točke – vsaj 160 otrok/učencev/dijakov
5 točk – vsaj 200 otrok/učencev/dijakov
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Skladnost razvitih programov s potrebami ciljne populacije
Predlog projekta je vsebinsko celovit.
0 točk – aktivnosti niso ustrezno predstavljene; vsebinsko se ne dopolnjujejo
3 točke – aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno dopolnjujejo
5 točk – aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo
Predlog projekta je sistematičen/pregleden.
0 točk – predlog projekta ni sistematičen/pregleden
3 točke – predlog projekta je delno sistematičen/pregleden
5 točk – predlog projekta je delno sistematičen/pregleden
Predlog projekta jasno opredeljuje aktivnosti vsebinskih področij v izvedbeni kurikul.
0 točk – opredelitev aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa niso ustrezne
3 točke – opredelitev aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa so delno ustrezne
5 točk – opredelitev aktivnosti za izvedbo projekta so ustrezne
Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi.
0 točk – cilji predloga projekta so nejasno opredeljeni in nedosegljivi
3 točke – cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi
5 točk – cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi
Načrtovani rezultati v predlogu projekta so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi projekta.
0 točk – načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
3 točke – načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi projekta
5 točk – načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
Načrt izvedbe (časovni in finančni) je v predlogu projekta jasno opredeljen in izvedljiv.
0 točk – načrt izvedbe (časovni in finančni) ni jasno opredeljen in izvedljiv
3 točke – načrt izvedbe (časovni in finančni) je delno opredeljen in izvedljiv
5 točk – načrt izvedbe (časovni in finančni) je jasno opredeljen in izvedljiv
Predlog projekta vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in projektne
uspešnosti.
0 točk – predlog projekta ne vključuje (notranje) spremljave izpeljave projekta in
projektne uspešnosti
5 točk – predlog projekta vključuje (notranjo) spremljave izpeljave projekta in projektne
uspešnosti
V predlogu projekta so odgovornosti enakomerno razporejene in jasno je opredeljeno, kdo je
odgovoren za izpeljavo posameznih aktivnosti.
0 točk – odgovornosti niso enakomerno razporejene oziroma iz predloga javnega razpisa ni
razvidno, kdo je odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti
5 točk – odgovornosti so enakomerno razporejene oziroma iz predloga javnega
razpisa je razvidno, kdo je odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti
Prispevek k pozitivnemu odnosu do trajnostnega razvoja in enakih možnosti oziroma nima
negativnega vpliva
Predlog projekta vključuje elemente spodbujanja enakih možnosti.
0 točk – niso razvidni elementi spodbujanja enakih možnosti
3 točke – je delno razvidno vključevanje elementov spodbujanja enakih možnosti
5 točk – elementi spodbujanja enakih možnosti so razvidni
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 4. razvojne prioritete:
Enakost možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti; prednostne usmeritve 4.2: Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.
Skupna vrednost tega javnega razpisa
znaša 1.396.361,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Skupna vrednost znaša 1.396.360,00
EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po
posameznih proračunskih letih:
za proračunsko leto 2009: 559.817,00
EUR od tega 475.844,45 EUR s PP 6875
– Socialna vključenost – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 83.972,55 EUR s PP
9411 – Socialna vključenost – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2010: 245.388,00
EUR od tega 208.579,80 EUR s PP 6875 –
Socialna vključenost – ESS – 07-13
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EU udeležba (85,00%) in 36.808,20 EUR
s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS –
07-13 – slovenska udeležba (15,00),
– za proračunsko leto 2011: 591.155,00
EUR od tega 502.481,75EUR s PP 6875 –
Socialna vključenost – ESS – 07-13
EU udeležba (85,00%) in 88.673,25 EUR
s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS –
07-13 – slovenska udeležba (15,00).
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od podpisa pogodbe do
najkasneje 31. 8. 2011.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacija (strokovna izobraževanja
projektnega tima),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov (če nakup odobri MŠŠ in je neposredno povezan s projektom in nujen za
njegovo izvedbo),
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (poštnina,
pisarniški material),
– amortizacija računalniške in druge
opreme (le če oprema ni bila kupljena z javnim denarjem).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
V primeru potrditve uveljavljanja posrednih stroškov v pavšalnem znesku v smislu
čl. 11 (3) Uredbe 1081/2006 s strani organa
upravljanja v času izvajanja operacije, bo
izbranim prijaviteljem dana možnost, da se
določeni zgoraj navedeni upravičeni stroški
predmetnega javnega razpisa obravnavajo
v okviru posrednih stroškov v pavšalnem
znesku brez dokazil, v skladu z navodili,
ki jih bo ministrstvo v zgoraj predvidenem
primeru naknadno posredovalo izbranim
prijaviteljem.

obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave z zahtevano vsebino morajo prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljub
ljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport do 3. 4. 2009 do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog predvidoma ne bo javno
in bo izvedeno dne 6. 4. 2009, v prostorih
Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana,
Masarykova 16.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne
prijave, ki jih prijavitelji v skladu z pozivom
ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu
ministru predlaga projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep
ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
sodelovali v javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu: Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov iza.jancar@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport

10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnitveno financiranje:
dopolnitveno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
94/07), Zakonom o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06, 26/07,
33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov
znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
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Št. 35502-8/2009-1
Ob-2265/09
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje objavlja na
podlagi Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni
list RS, št. 104/08; v nadaljnjem besedilu:
uredba)
javni razpis
za podelitev koncesije za rabo
podzemne vode iz vrtine JAN-1/04
za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč
I. Ime koncedenta: Republika Slovenija.
II. Ime izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, in strokovna komisija, imenovana
s sklepom št. 35502-5/2009-2 z dne 28. 1.
2009 (v nadaljevanju besedila: komisija).
III. Predmet koncesije
Predmet koncesije je raba podzemne
vode iz vrtine JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč.

Objekt

Kraj

JAN-1/04 Janežovci

Občina

k.o.

Parc. št. X

Y

Destrnik

369-Janežovci

178/8

567653,18

147328,67

* Q je največji dovoljeni odvzem v litrih
na sekundo.
Največja celotna letna količina rabe
podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 je
220.752 m3/leto s povprečnim letnim pretokom odvzema 7 l/s.
IV. Zahtevane strokovne podlage, ki jih
zagotovi prijavitelj, so opredeljene v idejni
zasnovi, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za pridobitev koncesije: za pridobitev
koncesije mora prijavitelj priložiti vsa dokazila obveznih sestavin prijave, ki so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji
(Obrazec D).
VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se podeli za obdobje 30 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
VII. Merila za izbor koncesionarja
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. ponujena višina plačila za koncesijo,
2. razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije,
3. predviden čas gradnje objektov, potrebnih za izvajanje koncesije,
4. popolnost in kvaliteta idejne zasnove,
5. strokovna usposobljenost za zagotovitev obratovanja objektov za rabo podzemne vode,
6. finančna in poslovna sposobnost.
Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarjev je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Izpolnjevanje meril in pogojev za podelitev koncesije pri posameznem ponudniku se
ugotavlja na podlagi dokumentov, priloženih
v ponudbi/prijavi.
VIII. Obvezne sestavine prijave prijavitelja na razpis
1. izpolnjena Prijava (obrazec B razpisne
dokumentacije),
2. zahtevana finančna zavarovanja
(Prijavitelj mora svoji prijavi priložiti ori-

Z
(m)
254,85

Q*
(l/s)
7
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ginal izpolnjene bančne garancije za resnost prijave v višini 5.000,00 €. Bančna
garancija mora biti predložena v obliki in
vsebini, kot je določeno v razpisni dokumentaciji),
3. priložena idejna zasnova,
4. dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
5. dokazilo, da proti njemu ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
6. dokazilo, da v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa ali v teku javnega
razpisa, zoper prijavitelja ne teče kazenski
postopek in ni bil s pravnomočno sodno
odločbo spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja.
Če je prijaviteljev, ki imajo sklenjeno pogodbo o sodelovanju, več, je treba predloži
dokazila iz prejšnjega odstavka za vse prijavitelje. Če je prijavitelj pravna oseba, se
dokazila predložijo za pravno osebo in tudi
za njihove zastopnike.
Dokazila (listine), ki so obvezne sestavine prijave, so natančneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
IX. Čas in kraj oddaje prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in
z Označbo prijave (izpolnjen obrazec A) je
treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Repu-

XII. Drugi podatki, pomembni za izvedbo
javnega razpisa
1. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se pridobi v glavni pisarni Agencije ali na prošnjo,
poslano na elektronski naslov helena.krajsek@gov.si. Razpisna dokumentacija se
lahko prevzame od dneva te objave vsak
delovni dan med 8. uro in 15.30.
Prijava na razpis za pridobitev koncesije
mora biti izdelana v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije, parafirana, podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano ter
razvrščena po vrstnem redu in označena
z zaporednimi številkami.
2. Ostalo
Prijava na javni razpis je veljavna, če je
pravočasna in v celoti vsebuje vse v razpisu
določene sestavine.
Javni razpis je uspešen, če se prijavi vsaj
en ponudnik. Javni razpis je neuspešen, če
do poteka razpisnega roka ni predložena
nobena veljavna prijava.
Prijavitelj se lahko prijavi na javni razpis
samo z eno prijavo. Če prijavitelj odda več
prijav, se vse njegove prijave izločijo iz postopka javnega razpisa.
Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do izteka razpisnega roka
v skladu s navodili iz razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje

blike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija).
Ovojnica s prijavo mora prispeti v glavno
pisarno na zgoraj navedeni naslov, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno
15. 4. 2009 do 12. ure.
Prepozno prijavo Agencija neodprto vrne
prijavitelju z navedbo, da je prepozna. Nepravilno označeno prijavo Agencija vrne
prijavitelju z navedbo, da ni pravilno označena.
Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila
predsednica komisije za izvedbo javnega
razpisa, bo javno, dne 16. 4. 2009 ob 9. uri
v sejni sobi v IV. nadstropju Agencije.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
X. Rok za izbiro koncesionarja in obveščenost o izbiri: komisija bo v roku 60 dni
po poteku roka za vložitev prijav pripravila
predlog za izbiro koncesionarja in ga preko
Ministrstva za okolje in prostor posredovala
Vladi Republike Slovenije, ki bo z upravno
odločbo odločila o izboru koncesionarjev.
Vsi prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni z vročitvijo odločbe o izboru.
XI. Odgovorne osebe za dajanje informacij med trajanjem javnega razpisa: odgovorna oseba za dajanje informacij o javnem
razpisu je Helena Krajšek, ki daje informacije na način, ki je opredeljen v razpisni
dokumentacije.
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Št. 35502-8/2009-1
Ob-2266/09
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje objavlja na
podlagi Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št.
89/2008; v nadaljnjem besedilu: uredba)
javni razpis
za podelitev koncesije za rabo
podzemne vode iz vrtine KOV-1 za
stekleničenje in proizvodnjo pijač
I. Ime koncedenta: Republika Slovenija.
II. Ime izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, in strokovna komisija, imenovana
s sklepom št. 35502-5/2009-3 z dne 28. 1.
2009 (v nadaljevanju besedila: komisija).
III. Predmet koncesije
Predmet koncesije je raba podzemne
vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in
proizvodnjo pijač.
Objekt
Vrtina
KOV-1

Kraj
Ribnica
Jesenice pri
Obrežju

Občina
Brežice

K.o.
Parc. št.
1308 –
981/20
Velika dolina

X
80184

* Q je največji trenutni odvzem v litrih na
sekundo.
Največja letna količina rabe podzemne
vode iz vodnega vira je 60.000 m3.
IV. Zahtevane strokovne podlage, ki jih
zagotovi prijavitelj, so opredeljene v idejni
zasnovi, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za pridobitev koncesije: za pridobitev

Y
552771

Z
157 m

Q *(l/s)
3,2
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koncesije mora prijavitelj priložiti vsa dokazila obveznih sestavin prijave, ki so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji
(Obrazec D).
VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se podeli za obdobje 30 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
VII. Merila za izbor koncesionarja
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. ponujena višina plačila za koncesijo,
2. razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije,
3. predviden čas gradnje objektov, potrebnih za izvajanje koncesije,
4. popolnost in kvaliteta idejne zasnove,
5. izkazana zmožnost prijavitelja, da zagotovi zgraditev vseh objektov za odvzem
podzemne vode in njeno stekleničenje v polnilnici,
6. strokovna usposobljenost za zagotovitev obratovanja objektov za rabo podzemne vode,
7. finančna in poslovna sposobnost.
Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarjev je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Izpolnjevanje meril in pogojev za podelitev koncesije pri posameznem ponudniku se
ugotavlja na podlagi dokumentov, priloženih
v ponudbi/prijavi.
VIII. Obvezne sestavine prijave prijavitelja na razpis
1. izpolnjena Prijava (obrazec B razpisne
dokumentacije),
2. zahtevana finančna zavarovanja (Prijavitelj mora svoji prijavi priložiti original izpolnjene bančne garancije za resnost prijave v višini 5.000,00 €. Bančna garancija
mora biti predložena v obliki in vsebini, kot
je določeno v razpisni dokumentaciji),
3. priložena idejna zasnova,
4. dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
5. dokazilo, da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
6. dokazilo, da v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa ali v teku javnega
razpisa, zoper prijavitelja ne teče kazenski
postopek in ni bil s pravnomočno sodno
odločbo spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja.
Če je prijaviteljev, ki imajo sklenjeno pogodbo o sodelovanju, več, je treba predloži
dokazila iz prejšnjega odstavka za vse prijavitelje. Če je prijavitelj pravna oseba, se
dokazila predložijo za pravno osebo in tudi
za njihove zastopnike.
Dokazila (listine), ki so obvezne sestavine prijave, so natančneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
IX. Čas in kraj oddaje prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in
z Označbo prijave (izpolnjen obrazec A) je
treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija).
Ovojnica s prijavo mora prispeti v glavno
pisarno na zgoraj navedeni naslov, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno
15. 4. 2009 do 12. ure.
Prepozno prijavo Agencija neodprto vrne
prijavitelju z navedbo, da je prepozna. Nepravilno označeno prijavo Agencija vrne prijavitelju z navedbo, da ni pravilno označena.
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Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila
predsednica komisije za izvedbo javnega
razpisa, bo javno, dne 16. 4. 2009 ob 9. uri
v sejni sobi št. 123 Agencije.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
X. Rok za izbiro koncesionarja in obveščenost o izbiri
Komisija bo v roku 60 dni po poteku
roka za vložitev prijav pripravila predlog za
izbiro koncesionarja in ga preko Ministrstva
za okolje in prostor posredovala Vladi Republike Slovenije, ki bo z upravno odločbo
odločila o izboru koncesionarjev.
Vsi prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni z vročitvijo odločbe o izboru.
XI. Odgovorne osebe za dajanje informacij med trajanjem javnega razpisa: odgovorna oseba za dajanje informacij o javnem
razpisu je Helena Krajšek, ki daje informacije na način, ki je opredeljen v razpisni
dokumentaciji.
XII. Drugi podatki, pomembni za izvedbo
javnega razpisa
1. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se pridobi v glavni pisarni Agencije ali na prošnjo,
poslano na elektronski naslov helena.krajsek@gov.si. Razpisna dokumentacija se
lahko prevzame od dneva te objave vsak
delovni dan med 8. uro in 15.30.
Prijava na razpis za pridobitev koncesije
mora biti izdelana v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije, parafirana, podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano ter
razvrščena po vrstnem redu in označena
z zaporednimi številkami.
2. Ostalo
Prijava na javni razpis je veljavna, če je
pravočasna in v celoti vsebuje vse v razpisu
določene sestavine.
Javni razpis je uspešen, če se prijavi vsaj
en ponudnik. Javni razpis je neuspešen, če
do poteka razpisnega roka ni predložena
nobena veljavna prijava.
Prijavitelj se lahko prijavi na javni razpis
samo z eno prijavo. Če prijavitelj odda več
prijav, se vse njegove prijave izločijo iz postopka javnega razpisa.
Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do izteka razpisnega roka
v skladu s navodili iz razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 35502-8/2009-1
Ob-2267/09
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje objavlja na
podlagi Uredbe o koncesiji za rabo vode
za proizvodnjo električne energije na delu
vodnega telesa vodotoka Lobnica (Uradni
list RS, št. 89/08; v nadaljnjem besedilu:
uredba)
javni razpis
za podelitev koncesije za proizvodnjo
električne energije na delu vodnega
telesa vodotoka Lobnica
I. Ime koncedenta: Republika Slovenija.
II. Ime izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana in strokovna komisija, imenovana
s sklepom št. 35502-5/2009-4 z dne 28. 1.
2009 (v nadaljevanju besedila: komisija).
III. Predmet koncesije: predmet koncesije je raba vode za proizvodnjo električne
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Stran

energije na delu vodnega telesa vodotoka
Lobnica, ki je opredeljena s koordinatami
na površini dela vodnega telesa površinskih
voda, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krugerjevi projekciji) in odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000.
Del vodnega telesa (ime
površinske vode, na kateri
je del vodnega telesa, ki se
uporablja za proizvodnjo
električne energije
Lobnica

Občina
ime

Koordinate
gorvodne meje dela
vodnega telesa
Yzg / Xzg /Hzg

Ruše

538 524
154 222
302,5

Koordinate
dolvodne meje
dela vodnega
telesa
Ysp /Xsp /Hsp
538 365
154 412
292,5

IV. Zahtevane strokovne podlage, ki jih
zagotovi prijavitelj, so opredeljene v idejni
zasnovi, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za pridobitev koncesije
1. je fizična ali pravna oseba registrirana
za proizvodnjo električne energije,
2. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
3. da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave ali stečaja ali likvidacijski
postopek, ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,
4. da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa ali v teku javnega razpisa
ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
oziroma mu ni bila izdana sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem
koncesije, in je ta postala izvršljiva.
Koncesija na delu vodnega telesa površinske vode se lahko podeli eni ali več
fizičnim ali pravnim osebam hkrati, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka in
imajo sklenjeno medsebojno pogodbo o sodelovanju pri izkoriščanju vodnega telesa
za proizvodnjo električne energije z določenimi pravicami ter obveznostmi pogodbenih
strank.
VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se podeli za obdobje 30 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
VII. Merila za izbor koncesionarja
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. ponujena višina plačila za koncesijo,
2. razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije,
3. predviden čas gradnje objektov, potrebnih za izvajanje koncesije,
4. popolnost in kvaliteta idejne zasnove,
5. strokovna usposobljenost za zagotovitev obratovanja objekta,
6. finančna in poslovna sposobnost.
Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarjev je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Izpolnjevanje meril in pogojev za podelitev koncesije pri posameznem prijavitelju se
ugotavlja na podlagi dokumentov, priloženih
v ponudbi/prijavi.
VIII. Obvezne sestavine prijave prijavitelja na razpis
1. izpolnjena Prijava (obrazec B razpisne
dokumentacije),
2. zahtevana finančna zavarovanja (Prijavitelj mora svoji prijavi priložiti original iz-

Srednji pretok
dela vodnega
telesa
Q (m3//s)
1,39

Potencialna
energija dela
vodnega
telesa
(MWh/leto)
614,5

487
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polnjene bančne garancije za resnost prijave v višini 5.000,00 €. Bančna garancija
mora biti predložena v obliki in vsebini, kot
je določeno v razpisni dokumentaciji),
3. priložena idejna zasnova,
4. dokazilo, da je fizična ali pravna oseba
registrirana za proizvodnjo električne energije,
5. dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
6. dokazilo, da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
7. da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa ali v teku javnega razpisa
ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
oziroma mu ni bila izdana sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem
koncesije, in je ta postala izvršljiva.
Če je prijaviteljev, ki imajo sklenjeno pogodbo o sodelovanju, več, je treba predloži
dokazila iz prejšnjega odstavka za vse prijavitelje. Če je prijavitelj pravna oseba, se
dokazila predložijo samo za pravno osebo
in ne za njihove zastopnike.
Dokazila (listine), ki so obvezne sestavine prijave, so natančneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
IX. Čas in kraj oddaje prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in
z Označbo prijave (izpolnjen obrazec A) je

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija).
Ovojnica s prijavo mora prispeti v glavno
pisarno na zgoraj navedeni naslov, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno
15. 4. 2009 do 12. ure.
Prepozno prijavo Agencija neodprto vrne
prijavitelju z navedbo, da je prepozna. Nepravilno označeno prijavo Agencija vrne
prijavitelju z navedbo, da ni pravilno označena.
Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila
predsednica komisije za izvedbo javnega
razpisa, bo javno, dne 16. 4. 2009 ob 9. uri
v sejni sobi št. 123 Agencije.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
X. Rok za izbiro koncesionarja in obveščenost o izbiri
Komisija bo v roku 60 dni po poteku
roka za vložitev prijav pripravila predlog za
izbiro koncesionarja in ga preko Ministrstva
za okolje in prostor posredovala Vladi Republike Slovenije, ki bo z upravno odločbo
odločila o izboru koncesionarjev.
Vsi prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni z vročitvijo odločbe o izboru.
XI. Odgovorne osebe za dajanje informacij med trajanjem javnega razpisa: odgovorna oseba za dajanje informacij o javnem
razpisu je Helena Krajšek, Agencija, ki daje

informacije na način, ki je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
XII. Drugi podatki, pomembni za izvedbo
javnega razpisa
1. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se pridobi v glavni pisarni Agencije ali na prošnjo,
poslano na elektronski naslov helena.krajsek@gov.si. Razpisna dokumentacija se
lahko prevzame od dneva te objave vsak
delovni dan med 8. in 15.30.
Prijava na razpis za pridobitev koncesije
mora biti izdelana v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije, parafirana, podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano ter
razvrščena po vrstnem redu in označena
z zaporednimi številkami.
2. Ostalo
Prijava na javni razpis je veljavna, če je
pravočasna in v celoti vsebuje vse v razpisu
določene sestavine.
Javni razpis je uspešen, če se prijavi vsaj
en ponudnik. Javni razpis je neuspešen, če
do poteka razpisnega roka ni predložena
nobena veljavna prijava.
Prijavitelj se lahko prijavi na javni razpis
samo z eno prijavo. Če prijavitelj odda več
prijav, se vse njegove prijave izločijo iz postopka javnega razpisa.
Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje oziroma
spreminja do izteka razpisnega roka v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje

Št. 35502-8/2009-1
Ob-2268/09
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje objavlja na
podlagi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica
(pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za
proizvodnjo električne energije (Uradni list
RS, št. 53/01, 93/01, 49/03 in 41/04-ZVO-1;
v nadaljnjem besedilu: uredba)
javni razpis
za podelitev koncesije za proizvodnjo
električne energije na delu vodnega
telesa vodotoka Poljanska Sora
I. Ime koncedenta: Republika Slovenija.
II. Ime izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, in strokovna komisija, imenovana
s sklepom št. 35502-5/2009-5 z dne 3. 3.
2009 (v nadaljevanju besedila: komisija).
III. Predmet koncesije: predmet koncesije
je raba vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Poljanska Sora, ki je opredeljena s koordinatami
na površini dela vodnega telesa površinskih
voda, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krugerjevi projekciji)
in odčitane v temeljnih topografskih načrtih
Republike Slovenije v merilu 1:5000.
Del vodnih teles (ime površinske
vode, na kateri je del vodnega
telesa, ki se uporablja za pro
izvodnjo električne energije)
Poljanska Sora
(Visoko)

Občina (ime)

Škofja
Loka

Koordinate gorvodne
meje dela vodnega
telesa
Yzg / Xzg / Hzg
438 720
109 310
374,30

Koordinate dolvodne Bruto potencial
meje dela vodnega (kW)
telesa
Ysp / Xsp / Hsp
439 600
109 600
226
372
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IV. Zahtevane strokovne podlage, ki jih
zagotovi prijavitelj, so opredeljene v idejni
zasnovi, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za pridobitev koncesije:
1. da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
2. da je sposoben za opravljanje dejavnosti rabe vode za proizvodnjo električne
energije,
3. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države.
Koncesija na delu vodnega telesa površinske vode se lahko podeli eni ali več
fizičnim ali pravnim osebam hkrati, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka in
imajo sklenjeno medsebojno pogodbo o sodelovanju pri izkoriščanju vodnega telesa
za proizvodnjo električne energije z določenimi pravicami ter obveznostmi pogodbenih
strank.
VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se podeli za obdobje 30 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
VII. Merila za izbor koncesionarja
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. ponujena višina plačila za koncesijo,
2. razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije,
3. predviden čas gradnje objektov, potrebnih za izvajanje koncesije,
Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarjev je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Izpolnjevanje meril in pogojev za podelitev koncesije pri posameznem prijavitelju se
ugotavlja na podlagi dokumentov, priloženih
v ponudbi/prijavi.
VIII. Obvezne sestavine prijave prijavitelja na razpis:
1. izpolnjena Prijava (obrazec B razpisne
dokumentacije),
2. zahtevana finančna zavarovanja (Prijavitelj mora svoji prijavi priložiti original izpolnjene bančne garancije za resnost prijave v višini 5.000,00 €. Bančna garancija
mora biti predložena v obliki in vsebini, kot
je določeno v razpisni dokumentaciji),
3. priložena idejna zasnova,
4. dokazilo, da je pravna oseba registrirana v Republiki Sloveniji, ali da je fizična
oseba državljan Republike Slovenije,
5. dokazilo, da je fizična ali pravna oseba
registrirana za proizvodnjo električne energije,
6. dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
Če je prijaviteljev, ki imajo sklenjeno pogodbo o sodelovanju, več, je treba predloži
dokazila iz prejšnjega odstavka za vse prijavitelje. Če je prijavitelj pravna oseba, se
dokazila predložijo samo za pravno osebo
in ne za njihove zastopnike.
Dokazila (listine), ki so obvezne sestavine prijave, so natančneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
IX. Čas in kraj oddaje prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in
z Označbo prijave (izpolnjen obrazec A) je
treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija).

in sporazuma o pristopu MVZT k pogodbi
med VDI/VDE-IT in Evropsko komisijo št.
223858, objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

Ovojnica s prijavo mora prispeti v glavno
pisarno na zgoraj navedeni naslov, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno
15. 4. 2009 do 12. ure.
Prepozno prijavo Agencija neodprto vrne
prijavitelju z navedbo, da je prepozna. Nepravilno označeno prijavo Agencija vrne
prijavitelju z navedbo, da ni pravilno označena.
Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila
predsednica komisije za izvedbo javnega
razpisa, bo javno, dne 16. 4. 2009 ob 9. uri
v sejni sobi št. 123 Agencije.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
X. Rok za izbiro koncesionarja in obveščenost o izbiri: komisija bo v roku 60 dni
po poteku roka za vložitev prijav pripravila
predlog za izbiro koncesionarja in ga preko
Ministrstva za okolje in prostor posredovala
Vladi Republike Slovenije, ki bo z upravno
odločbo odločila o izboru koncesionarjev.
Vsi prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni z vročitvijo odločbe o izboru.
XI. Odgovorne osebe za dajanje informacij med trajanjem javnega razpisa: odgovorna oseba za dajanje informacij o javnem
razpisu je Helena Krajšek, Agencija, ki daje
informacije na način, ki je opredeljen v razpisni dokumentacije.
XII. Drugi podatki, pomembni za izvedbo
javnega razpisa
1. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se pridobi v glavni pisarni Agencije ali na prošnjo,
poslano na elektronski naslov helena.krajsek@gov.si. Razpisna dokumentacija se
lahko prevzame od dneva te objave vsak
delovni dan med 8. in 15.30.
Prijava na razpis za pridobitev koncesije
mora biti izdelana v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije, parafirana, podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano ter
razvrščena po vrstnem redu in označena
z zaporednimi številkami.
2. Ostalo
Prijava na javni razpis je veljavna, če je
pravočasna in v celoti vsebuje vse v razpisu
določene sestavine.
Javni razpis je uspešen, če se prijavi vsaj
en ponudnik. Javni razpis je neuspešen, če
do poteka razpisnega roka ni predložena
nobena veljavna prijava.
Prijavitelj se lahko prijavi na javni razpis
samo z eno prijavo. Če prijavitelj odda več
prijav, se vse njegove prijave izločijo iz postopka javnega razpisa.
Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do izteka razpisnega roka
v skladu s navodili iz razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob-2297/09
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
ZRRD-UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07) in
Odločbe Evropske komisije o državni pomoči št. N472/2006-Slovenija, o programu
tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006
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javni razpis
za mednarodne raziskovalno-razvojne
projekte za mala in srednje velika
podjetja – EraSME
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo mednarodno
sodelovanje med malimi in srednje velikimi
podjetji (MSP) ter raziskovalno-tehnološkimi
organizacijami (RTO) na področju raziskav,
razvoja, demonstracij in inovacij. Razpis je
odprt za predloge sodelovanja na vseh tehnoloških področjih.
Skupaj z ostalimi vključenimi partnerskimi ministrstvi ter agencijami izvaja ministrstvo v projektu EraSME2 v okviru pogodbe z Evropsko komisijo usklajevanje
politik spodbujanja raziskav in tehnološkega razvoja, pomembnega zlasti za MSP. Ta
razpis se navezuje na ustrezni mednarodni
skupni razpis projekta EraSME z imenom
»5. razpis za nadnarodne projekte družabništva EraSME«, (v izvirniku: »5th EraSME call for trans-national projects of the
EraSME partnership«), objavljenem 8. 12.
2008 na spletnem naslovu: http://www.erasme.net/ (v angleščini) pod »5th CALL for
proposals«.
Glavni cilj razpisa EraSME je preko skupnih projektov krepiti konkurenčnost MSP
s tem, da se povečuje: sodelovanje med
MSP iz različnih območij oziroma držav,
sodelovanje med RTO in MSP, konkurenčnost in sposobnost MSP za delo v mednarodnih RR omrežjih ter sposobnosti RTO,
da sodelujejo z evropskimi MSP. Pričujoči
razpis je namenjen slovenskim udeležencem v teh projektih. Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo sofinancira
le tisti del projektov, ki zadeva slovenske
udeležence.
Poleg slovenskih udeležencev lahko sodelujejo udeleženci iz naslednjih držav ali
območij, ki izrecno sodelujejo v ustreznem
mednarodnem razpisu: Avstrije, Belgije (le
s Flandrije), Češke, Irske, Islandije, Italije (le
s Toskane), Nemčije, Nizozemske, Španije
(le z območja Madrid) in Švedske; in sicer
po tamkajšnjih pravilih. Sodelujejo lahko tudi
podjetja ali RTO iz drugih evropskih držav
oziroma območij, vendar zanje financiranje
ni zajamčeno.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo mala in
srednje velika podjetja in samostojni podjetniki posamezniki pod predpisanimi pogoji.
Opredelitev MSP je npr. v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo, Ur. l. RS
št. 102/2007-ZPOP-1; oziroma v Priporočilu
Evropske komisije št. 2003/361/EC, objavljenem v Uradnem listu EU št. L124, z dne
20. 5. 2003. Neformalno programsko orodje,
ki podjetjem lahko pomaga pri ugotavljanju
statusa (tj., ali so MSP), se nahaja na naslednjem spletnem naslovu: http://flt.uwe.be/
– v angleščini.
Pogoji, pod katerimi se lahko prijavijo,
so, da:
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– imajo sedež v Republiki Sloveniji in
so registrirana oziroma vpisana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1 Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B,
33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZPTI, (100/07
pop.), 10/08, 68/08),
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za isti namen, ki vsebuje elemente
državnih pomoči, že sofinancirana iz javnih
virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila
s področja državnih pomoči;
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
Ker se pričujoči narodni javni razpis navezuje na prej omenjeni mednarodni razpis
in ga dopolnjuje, je pogoj za sodelovanje
na narodnem razpisu tudi prijava na mednarodni razpis, in sicer v skladu z roki in
pogoji le-tega. Odgovornost za prijavo na
mednarodni razpis nosi koordinator projekta.
Ostale podrobnosti razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.
4. Prijava projekta
Projekt mora biti inovativen in mora biti
usmerjen bodisi v razvoj novih produktov,
postopkov ali storitev, bodisi v izboljšavo obstoječih. Projekt mora tudi izkazati resnično
možnost trženja.
Osnovna zahteva za celotni projekt, ki so
navedene v »Navodilih za prijavitelje, 5.razpis EraSME« (»5th Call EraSME, Guidelines
for Applicants«, 2. poglavje: »Basic Requirements«; v angleščini), je predvsem, a ne
edina, uravnoteženo sodelovanje partnerjev
pri RR delu, kar se tolmači zlasti tako:
– vsaj 50% dela naj bi izvedli industrijski
partnerji,
– četudi bi v projektu sodelovala velika podjetja, morajo vsaj 25% dela izvesti
MSP,
– vsaj 25% dela naj bi izvedle raziskovalno-tehnološke organizacije (RTO).
Malo ali srednje veliko podjetje lahko
v projektu sodeluje kot koordinator (ki je
v projektu le eden), kot narodni prijavitelj
(ki je po eden v vsaki državi ali območju)
ali kot partner (teh je lahko v vsaki državi
ali območju eden ali več ali pa tudi noben).
Vsak slovenski partner lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu iz mreže EraSME. Raziskovalno-tehnološka organizacija
lahko na projektu sodeluje kot partner ali
kot podizvajalec, ne pa kot koordinator ali
narodni prijavitelj.
Če slovensko podjetje v projektu nastopa
v vlogi koordinatorja, je bilo dolžno poskrbeti
za oddajo vloge po določilih mednarodnega
razpisa, v elektronski obliki, preko spletne
strani mreže EraSME (»Proposal Submission Form«). Razen tega se je dolžno kot
narodni prijavitelj prijaviti tudi na ta razpis
v skladu z razpisnimi določili.
Narodni prijavitelj je dolžan poskrbeti
za dostavo vloge po določilih tega razpisa.
Narodnemu prijavitelju ni potrebno pošiljati
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prijave na mednarodni razpis, če ni koordinator.
Ostalim partnerjem v projektu, ki niso ne
narodni prijavitelji in ne koordinatorji, vloge
ni potrebno pošiljati.
Podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora
biti član mednarodne projektne skupine, in
sicer na enega od dveh možnih načinov, glede na vrsto projekta, ki ga prijavljajo.
Na razpis EraSME je možno prijaviti naslednji dve vrsti projekta:
– konzorcijski projekt, z najmanjšo sestavo: vsaj 4 MSP iz dveh različnih držav ali
območij ter vsaj 2 RTO, po ena iz vpletenih
držav ali območij; ali
– mali sodelovalski projekt, z najmanjšo
sestavo: vsaj 2 MSP iz dveh različnih držav
ali območij ter vsaj 1 RTO, iz ene od držav
ali območij, vključenih v projekt.
Trajanje projekta za slovenske udeležence je največ tri leta.
5. Upravičeni stroški: financiral se bo del
prijavljenih, dokazanih in plačanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta
upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5. točki razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor projektov
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že
v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo formalne
pogoje v skladu z določbami razpisa, se
uvrstijo v ocenjevanje.
6.1 Mednarodno ocenjevanje: vloge, ki
uspešno prestanejo preverjanje na odpiranju in ki se uvrstijo v ocenjevanje, ocenijo
mednarodni izvedenci v skladu z določbami
in merili mednarodnega razpisa. Ta so navedena v točki 4 b – »Ocenjevalna merila«
angleških »Navodil za prijavitelje«.
6.2 Ocenjevanje doma
Slovenska komisija ocenjuje po naslednjih merilih:
– znanstveni in tehnološki vidiki (tehnološki izziv in izvedljivost projekta, raven
inovativnosti oziroma novosti, znanstvena
odličnost, strategija pravic intelektualne lastnine in načrt njihove porazdelitve) – 25%
ocene;
– potrebe tržišča in gospodarski vpliv
(zmožnost tržišča, gospodarske zmožnosti projekta, vpliv na konkurenčnost in rast
MSP, razmerje stroški – koristi, načrt trgovanja in načrt trženja) – 25% ocene;
– projektni načrt (celotni proračun, delovni načrt in razdelitev nalog, jasni cilji in
mejniki, upravljanje projekta, delitev dela po
vsem konzorciju, nad-narodna dodana vrednost,) – 20% ocene;
– sestava konzorcija (sposobnosti vključenih organizacij znanja, sposobnosti vključenih podjetij, človeški in tehnični viri, finančni viri, uravnotežene koristi, kakovost
konzorcija) – 20% ocene;
– vpliv na skupnost (gospodarski vpliv,
razširjanje znanja in izidov, usklajenost z narodnimi prednostmi, vpliv na družbo, zdravje
in okolje) – 10% ocene.
Merila se uporabljajo za celotni projekt.
Vsako lahko dobi oceno odlično, zelo dobro,
dobro, zadovoljivo ali nezadostno. Posamezne ocene prinesejo naslednji sorazmerni
delež: odlično 1,00 zelo dobro 0,95, dobro
0,90, zadovoljivo 0,80 in nezadostno 0,00.
Izračun njihovega skupnega deleža se obračuna z zgoraj navedeno in v odstotkih
izraženo utežjo, ki je predpisana k vsakemu
od petih sklopov meril. Za pozitivno oceno
se šteje, če projekt doseže vsaj 80%.

6.3 Usklajevanje ocen
V postopku ocenjevanja se na sestankih
projektne skupine EraSME preveri in uskladi
podpora vseh držav oziroma območij, vključenih v posamezni projektni predlog.
Projekt se za primeren smatra le, če ga
podpirajo vse narodne agencije ali ministrstva v partnerskih državah ali območjih, iz
katerih prihajajo partnerji posameznega prijavljenega projekta.
7. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov EraSME
bodo na proračunski postavki 5687 (sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru),
konto 4102, v letu 2010 namenjena sredstva
v okvirni višini 500.000,00 EUR. V proračunskih letih 2011 in 2012 bo za sofinanciranje
prav tako namenjenih po 500.000,00 EUR,
če bodo v ta namen zagotovljena sredstva
v proračunih za 2011 in 2012. Projekt bo
lahko prejel sredstva največ do višine, zaprošene v vlogi, zgornje meje praviloma ni
(pričakuje pa se, da bo zaprošeni letni znesek sofinanciranja v razponu med 40.000,00
EUR in 200.000,00 EUR letno).
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem
letu 2013, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2013,
s posebnim aneksom k pogodbi.
8. Izdelava predloga sofinanciranja
Strokovna komisija po opravljenem mednarodnem in domačem ocenjevanju pripravi
predlog sofinanciranja.
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo
podprlo izmed pozitivno ocenjenih projektov
z zagotovljeno podporo na mednarodni ravni toliko najviše po domačem ocenjevanju
uvrščenih in izbranih projektov, kolikor bo
razpoložljivih sredstev. Projekt je pozitivno
ocenjen, če prejme vsaj 80% točk.
Najvišje ocenjeni in izbrani projekti z vrha seznama bodo za sofinanciranje
prejeli najvišji možni znesek sofinanciranja
oziroma do višine prijavljenih upravičenih
stroškov, vse do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi zaradi prevelikega
števila prijavljenih projektov brez sofinanciranja ostal en ali več projektov, katerih
kakovost bi si zaslužila sofinanciranje, se
lahko komisija odloči, da v sofinanciranje
vključi še nekaj projektov, če imajo mednarodno podporo in so po kakovosti primerljivi
s tistimi, ki so se že uvrstili v sofinanciranje
(kar pomeni razliko največ 10 odstotnih
točk od zadnjega še uvrščenega).To izvede tako, da višino sofinanciranja vsem
projektom sorazmerno enako zniža, vendar največ za 20%. Če se pri določanju
seznama projektov, ki bi se sofinancirali,
zgodi, da ostane še nekaj sredstev, toda
manj, kot jih zahteva nek projekt, ki je na
meji sofinanciranja, pa bi si po kakovosti
zaslužil sofinanciranje, se mu lahko ponudi
preostanek sredstev.
Dokončno odločitev o financiranju slovenskega dela posameznega projekta
sprejme na podlagi ocen mednarodnih ocenjevalcev in predloga strokovne komisije
minister.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2010, 2011, 2012 in 2013.
10. Sestava vloge: za oddajo se sestavi
en izvod popolne vloge po navodilih iz 10.
točke razpisne dokumentacije. Vloga naj bo
vezana na način, ki onemogoča neopazno
spreminjanje vsebine (menjavo, dodajanje
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listov ipd.). Vloga naj bo napisana v slovenščini, razen tam, kjer je navedeno drugače.
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog na ta razpis je 9. april
2009 do 15. ure. Vloga mora, ne glede na
način dostave, do tega roka prispeti na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na 5. javni razpis EraSME«, na prednji
strani ter s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo do zgoraj navedenega
roka.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 10. aprila 2009 ob 14. uri v sejni sobi
št. 223 v II. nadstropju.
13. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o ustreznosti
vloge (tj. izpolnjevanju pogojev) obveščeni
v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
O izdih razpisa bodo obveščeni v roku 60
dni od izdanega končnega priporočila mednarodne razpisne komisije.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od vročitve sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več
informacij o projektu EraSME je dostopnih
na naslovu: www.era-sme.net. Dodatne informacije so na voljo po tel. 01/478-46-40
ali po elektronski pošti, stična oseba: mag.
Rajko Sabo, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 430-28/2009-1
Ob-2296/09
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06
– ZDru-1 in 112/07), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07), Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi
s promocijo slovenske znanosti v tujini
v letu 2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
v zvezi s promocijo slovenske znanosti in
znanja v tujini, pri čemer se aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti lahko izvajajo tudi na območju Republike Slovenije,
če je zagotovljena primerna mednarodna
znanstvena in strokovna udeležba.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis: na javni razpis se lahko prijavijo zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske
družbe, društva, zveze društev in ustanove.
Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe
iz slovenskega zamejstva in pravne osebe
Slovencev po svetu. Prijavitelj za izvajanje
aktivnosti pooblasti odgovornega nosilca.
4. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje sodelovanja slovenskih
raziskovalcev z raziskovalci iz držav, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenih
ustreznih mednarodnih aktov ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oziroma
se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti
v praksi še ne izvajajo;
– spodbujanje promocije slovenske
znanosti pri slovenskih raziskovalcih iz zamejstva oziroma slovenskih raziskovalcih
živečih po svetu, ki organizirajo dogodke
v tujini.
– spodbujanje organizacije oziroma aktivnega sodelovanja na odmevnih dogodkih doma in v tujini, s katerimi se predstavi slovenska znanstvena, raziskovalna in
razvojna sfera oziroma njihovi dosežki; pri
tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski
raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski
raziskovalci živeči po svetu.
5. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– podpisano prijavo s kratko predstavitvijo promocijskih aktivnost ali promocijski
program, ter (če obstajajo): spletnim naslovom prireditve; opisom podobnih aktivnosti
v prejšnjih letih vključno s tiskovino; izrazi
interesa doma in v tujini; priporočili;
– predstavitev prijavitelja (če ni raziskovalni zavod v Republiki Sloveniji) in življenjepis odgovornega nosilca s poudarkom
na znanstvenih dosežkih;
– natančno finančno specifikacijo s podpisom in žigom prijavitelja.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo komisija,
ki jo imenuje direktor ARRS s sklepom, pregledala prijave, pripravila predlog prejemnikov sredstev in ga predložila v odločanje
Upravnemu odboru ARRS.
Pri izboru in dodelitvi sredstev bodo
upoštevana naslednja merila (utež v odstotkih):
1. tehtnost in aktualnost predlagane promocijske aktivnosti v skladu s cilji javnega
razpisa pod točko 4. (30%);
2. pomen rezultatov promocijske aktivnosti za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije (15%);
3. pričakovana odzivnost promocijske
aktivnosti v znanstveni in strokovni javnosti
(15%);
4. reference prijaviteljev (20%);
5. izvedljivost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije (20%).
Kot promocijo slovenske znanosti v tujini
na tem razpisu ne upoštevamo udeležbe
slovenskega raziskovalca na mednarodni
konferenci, zato komisija takšnih prijav ne
bo obravnavala.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 95.600 EUR za oba
roka.
Sofinanciranje v letu 2009 je vezano na
sprejem finančnega načrta agencije ter na

Št.

19 / 13. 3. 2009 /

Stran

491

zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– potne stroške, dnevnice, lokalne potne stroške ter stroške bivanja slovenskih
raziskovalcev, ki izvajajo aktivnosti v zvezi
s promocijo slovenske znanosti v tistih državah, s katerimi Republika Slovenija še
nima sklenjenega ustreznega mednarodnega akta ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oziroma se že sklenjeni in
ratificirani mednarodni akti v praksi še ne
izvajajo;
– stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi slovenske znanosti, ki jo izvajajajo
slovenski raziskovalci (tudi iz zamejstva in
živeči po svetu).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku aktivnosti v okviru odobrenega zneska.
8. Način predložitve prijave: pisne prijave
v zaprtih ovojnicah je treba opremiti z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini.« V vsaki
poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena
prijava.
9. Rok za predložitev prijav: ovojnica
s prijavo mora prispeti v vložišče Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana,
v prvem roku najkasneje do 30. 3. 2009 do
12. ure, v drugem roku pa najkasneje do
29. 6. 2009 do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije, v prvem roku najkasneje
do 30. 3. 2009 do 12. ure, v drugem roku
pa najkasneje do 29. 6. 2009 do 12. ure
(poštni žig).
10. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni predvidoma v 30 dneh od navedenega zaključka razpisa.
Kontaktna oseba za predmetni javni razpis je Frančiška Rožič Novak, tel.
01/400-59-50, e-pošta: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-2318/09
Javni razpis
»neposredne spodbude
za skupne razvojno-investicijske
projekte – RIP 09«
v okviru:
Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007 – 2013
1. Naročnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike
v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja
finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana (v
nadaljevanju agencija). Agencija nastopa na
področju kohezijske politike v vlogi agenta.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa
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Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06
– ZDru-1, 112/07), Zakon o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 –
popr., 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in
67/07 – ZTFI, (100/07 popr.), 10/08, 68/08)
– v nadaljevanju ZGD-1, Zakon o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04
– EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije
za tehnološki razvoj Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08), Proračun RS za leto 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E,
109/08 – ZJF-D), Pravilnik o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08), Dopolnjeni program ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013
(sklep Vlade RS št. 31001-1/2007/17, z dne
3. 7. 2008) – ukrepa 3.2.1. in 3.2.2, Mnenje
Ministrstva za finance o skladnosti sheme državne pomoči »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve. BE05-5715334-2007
BE05-5715334-2007/I), Sklep Evropske
Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št.
N 472/2006 – Slovenija, Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktobra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri državni regionalni pomoči za naložbe
(Uradni list Evropske unije L 302/29, 1. 11.
2006), Navodila organa upravljanja za izvajanje kohezijske politike 2007-2013, Program dela in finančni načrt Javne agencije
za tehnološki razvoj Republike Slovenije
za leto 2009 (sklep Vlade RS št. 476012/2009/4, z dne 12. 3. 2009), Pogodba št.
TIA-09-6980,6958-DMM o prenosu nalog
za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«, Uredba Sveta (ES) št.
1083/2006, z dne 11. julija 2006, o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31. 7. 2006;
v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1083/2006),
Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta, z dne 5. julija 2006,
o Evropskem skladu za regionalni razvoj
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999
(UL L 210, 31. 7. 2006; v nadaljevanju
Uredba (ES) št. 1080/2006), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006, z dne 8. december 2006, o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj
(UL L 371, 27. 12. 2006; v nadaljevanju
Uredba (ES) 1828/2006), Uredba Komisije
(ES) št. 800/2008, z dne 6. avgusta 2008,
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov
87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) v nadaljevanju: Uredba
800/2008, Uredba o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v program-
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skem obdobju 2007-2013, (Uradni list RS,
št. 17/09) v nadaljevanju: Uredba 17/09,
Operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007 –
2013, v okviru izvajanja 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna
odličnost – prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij
in raziskovalna odličnost, Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013
(Uradni list RS, št. 41/07), Predhodno
soglasje Ministrstva za gospodarstvo št.
475-17/2008/7 z dne 12. 3. 2009 in Sklep
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko št. 4300-14/2009-10
z dne 12. 3. 2009.
3. Predmet razpisa: ministrstvo bo sofinanciralo skupne razvojno-investicijske projekte podjetij in sicer projekte, ki predstavljajo razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali
razvoj bistveno izboljšanega proizvoda in/ali
storitve z višjo dodano vrednostjo. Rezultat
projekta mora predstavljati inovacijo za vsa
sodelujoča podjetja, ki jo podjetja v skladu
s svojim poslovnim interesom po potrebi tudi
zaščitijo s pravicami intelektualne lastnine.
V okviru skupnih razvojno-investicijskih projektov bodo podprte razvojno-raziskovalne
aktivnosti podjetij in z njimi povezane investicije v razvojno-raziskovalno opremo ter
v visoko zahtevne tehnološke stroje in opremo, ki so nujni za uspešen razvoj novega
proizvoda in/ali storitve.
4. Namen in cilji razpisa
Namen javnega razpisa je graditev skupnega razvojnega potenciala podjetij za razvoj novih produktov, s katerimi bodo podjetja konkurenčneje nastopala na trgu EU
in tujih trgih. Podprti bodo projekti skupine
podjetij, ki se za namen izvedbe projekta povezujejo na podlagi skupne razvojne
strategije.
Cilj razpisa je sofinancirati vsaj 16 razvojno-investicijskih projektov oziroma nastanek
vsaj 1 novega produkta in / ali inovacije na
posamezen podprt razvojno-investicijskih
projekt. Podprti bodo projekti na katerih bo
v okviru razvoja opravljenih vsaj 78.900 raziskovalnih ur (tj. vsaj 46 FTE) v ekvivalentu
polnega delovnega časa (1 FTE=1700h),
kar je v skladu s cilji, določenimi v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
5. Okvirna višina sredstev
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost;
prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje upravičenih
stroškov v okviru razvojno-investicijskih projektov, znaša 50.000.000,00 EUR, in sicer:
– 42.500.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 7.500.000,00 EUR – slovenska udeležba.
Koriščenje nepovratnih sredstev bo možno v obdobju 24 mesecev od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju in sicer v proračunskih letih 2009, 2010 in 2011.

Sredstva so zagotovljena v finančnem
načrtu Ministrstva za gospodarstvo na proračunskih postavkah:
– 6890 spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13-EU
(85%);
– 6958 spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13-slovenska udeležba (15%).
6. Upravičeni stroški
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči in določilih Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Sofinanciranje se lahko
izvede le za aktivnosti in upravičene stroške,
ki niso delno ali v celoti financirani iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali
virov EU. Isti upravičeni stroški ne morejo
biti hkrati sofinancirani pod aktivnostjo 1 in
aktivnostjo 2.
Upravičeni za sofinanciranje so samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali na osnovi
izvedenih aktivnosti 1 in 2 v okviru odobrenega razvojno-investicijskega projekta
od dne oddaje vloge na razpis. V finančni
konstrukciji razvojno-investicijskega projekta mora biti upoštevano sofinanciranje
upravičenih stroškov skupnega razvojno-investicijskega projekta s strani agencije v višini minimalno 1.000.000,00 EUR in maksimalno 3.125.000,00 EUR, ob upoštevanju
intenzivnosti sofinanciranja posameznih
upravičenih stroškov.
DDV ni upravičen strošek.
Računi, ki si jih upravičenci – prejemniki
sredstev izstavijo med seboj niso upravičeni.
V primeru, da bo med izvajanjem razpisa prišlo do uveljavitve zakonodaje, ki bo
omogočala izplačila pavšalnih zneskov za
določene upravičene stroške, se bodo le-ti
izplačevali v skladu z veljavno zakonodajo.
Prav tako bo možna uporaba avansov,
v kolikor bo veljavna zakonodaja to omogočala.
6.1 Aktivnost 1 – Razvojno-raziskovalne
aktivnosti: Upravičeni stroški, raziskovalne
stopnje in intenzivnost sofinanciranja
Upravičeni stroški:
– stroški osebja (raziskovalci, tehniki in
drugo podporno osebje) do obsega, kot so
le ti zaposleni na razvojno-raziskovalnih aktivnostih projekta,
– stroški uporabe inštrumentov, opreme
in zgradb (npr. merilni instrumenti, preizkuševalni stroji in naprave, informacijsko
telekomunikacijska oprema, programska
oprema, prostori), do obsega uporabe pri
izvajanju razvojno-raziskovalnih aktivnostih
projekta in za obdobje izvajanja projekta. Če
se ti instrumenti in oprema ne uporabljajo
samo za raziskovalni projekt skozi njihovo
celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravičene samo stroški amortizacije v deležu
vezanem na raziskovalni projekt, izračunani
na podlagi dobre računovodske prakse, ki
ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta,
– stroški pogodbenih raziskav, tehnično
znanje in patenti, ki so bili kupljeni ali je bilo
za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od
zunanjih virov po tržni ceni, kadar je bila
transakcija opravljena med nepovezanimi
strankami in ni temeljila na tajnem dogovoru, kot tudi stroški svetovalnih in drugih
ustreznih storitev, uporabljenih izključno za
raziskovalne dejavnosti in so neposredno
povezane z razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi projekta,
– dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta,
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– drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki
so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti oziroma pri razvojno-raziskovalnih aktivnostih projekta.
Raziskovalne stopnje:
V okviru razvojno-raziskovalnih aktivnostih se mora v skupnem projektu izvajati
eksperimentalni razvoj, lahko pa se izvajajo industrijske raziskave in eksperimentalni
razvoj. Raziskovalne stopnje so podrobneje
razložene v Prilogi 1: Navodila za pripravo
vloge:

Intenzivnost sofinanciranja upravičenih stroškov (%) 1
Industrijske raziskave
Industrijske raziskave, ki so predmet:
– sodelovanja med podjetji;
za velika podjetja:
sodelovanje z vsaj enim malim ali srednjim podjetjem (MSP) ali čezmejno
sodelovanje
ali
– sodelovanje podjetja z raziskovalno razvojno organizacijo2
ali
– razširjanja rezultatov
Eksperimentalni razvoj
Eksperimentalni razvoj, ki je predmet:
– sodelovanja med podjetji;
za velika podjetja:
sodelovanje z vsaj enim MSP ali čezmejno sodelovanje
ali
– sodelovanja podjetja z raziskovalno organizacijo
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1
Natančnejša pojasnila glede intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov se nahajajo v Prilogi 1: Navodila za pripravo
vloge.
2
Raziskovalno razvojna organizacija je javni zavod (Javni raziskovalni zavod, univerza, fakultete in druge visokošolske organizacije), zavod, registriran za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti ali razvojna enota podjetja, registriranega za opravljanje
raziskovalno razvojne dejavnosti.

6.2 Aktivnost 2 – Investicije: Upravičeni
stroški in intenzivnost sofinanciranja
Upravičeni stroški: so naložbe v razvoj,
izdelavo in testiranje proizvoda/storitve
v okviru tega projekta (investicije po tem
razpisu so namenjene izključno za razvoj
in izdelavo novega ali izboljšanega pro
izvoda/storitve, kasneje pa se lahko ta oprema uporablja tudi za redno proizvodnjo):
– nakup novih strojev in opreme za
potrebe razvojno-raziskovalne dejavnosti
v okviru projekta (npr. merilni instrumenti,
preizkuševalni stroji in naprave, računalniška strojna oprema);
– nakup novih strojev in opreme vezanih na razvoj novega ali izboljšanega pro
izvoda/storitve;
– nematerialne investicije, ki predstavljajo
smiselno zaokroženo celoto z razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi projekta in rezultati
teh aktivnosti. Za majhna in srednje velika
podjetja se lahko upoštevajo celotni stroški
naložb v nematerialna sredstva s prenosom
tehnologije za pridobitev patentnih pravic,
licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.
– stroški, ki so neposredno povezani
z aktiviranjem strojev in opreme. To so stroški transporta in montaže strojev in opreme,
ki so predmet sofinanciranja v primeru, da
so del računa dobavitelja opreme.
Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji izdelani vsaj v letu 2008 oziroma v letu
2009, – odvisno od datuma prijave na razpis
(razvidno iz tovarniških tablic proizvajalcev).
Rabljeni stroji, razstavni stroji, stroji name-
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njeni testiranju, sejemskim in drugim prireditvam ne spadajo med upravičene stroške
investicije.
Pri velikih podjetjih lahko upravičeni stroški nematerialnih investicij znašajo največ
do 50% upravičenih stroškov celotne investicije.
Uveljavljajo se lahko le tisti računi, na katerih skupna vrednost upravičenih stroškov
investicij presega 2.000 EUR.
Podjetje mora biti sposobno izkazati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta investicije. Predmet investicije mora biti vključen v aktivo podjetja in se obravnavati kot
sredstvo, ki se amortizira. Investicijo mora
podjetje realizirati v RS.
Po zaključku vseh aktivnosti predvidenih
v okviru tega projekta mora investicija po
tem razpisu ostati v regiji vsaj 5 let za velika
podjetja, v primeru mikro, malih in srednje
velikih podjetij pa mora investicija ostati v regiji vsaj 3 leta zaključku.
Nakup nove programske opreme predstavlja strošek nematerialne investicije. Za
nematerialne investicije veljajo naslednji
pogoji:
– uporabljati se morajo izključno v ustanovi, ki je prejemnica regionalne pomoči,
– obravnavati jih je treba kot sredstva, ki
se amortizirajo,
– kupljena morajo biti od tretje osebe po
tržnih pogojih in
– biti morajo vključena v sredstva podjetja in ostati vsaj pet let, oziroma tri leta za
mala in srednje velika podjetja, v ustanovi,
ki je prejela regionalno pomoč.
V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme
(premično premoženje) ne spadajo v upravičene stroške.
Intenzivnost sofinanciranja upravičenih stroškov

Upravičeni stroški se sofinancirajo:
do 30% za velika podjetja;
do 40% za srednje velika podjetja;
do 50% za mikro in mala podjetja.

Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov in metode za izračun upravičenih stroškov in obdobje upravičenosti podrobneje
določa vsakokratno veljavna verzija Navodil
organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/), ki
ga izda Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
ki na področju kohezijske politike nastopa
v vlogi organa upravljanja.
Velikost podjetja se določi v skladu z definicijo mikro, malih (majhnih) in srednje velikih podjetij iz Uredbe Komisije (ES) št.
800/2008, z dne 6. 8. 2008 in je podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji (Priloga 5 RIP 09: Navodila za določitev velikosti
podjetja in števila zaposlenih).
Nakup materiala, svetovalnih in drugih
storitev, strojev in opreme mora temeljiti na
načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, skladno z določili 5. do 9. člena ZJN
(Uradni list RS, 128/06, 16/08).
7. Pogoji in omejitve sodelovanja
Z javnim razpisom se bodo podprli projekti skupine dveh ali več podjetij, ki so organizirane tako, da je eno podjetje nosilno
podjetje, ostala podjetja pa so sodelujoča
podjetja.
Skupina podjetij mora v okviru razvojno-raziskovalnega dela projekta sodelovati
z vsaj eno raziskovalno skupino, pri čemer

morajo biti rezultati projektov doseženi pretežno na podlagi lastnih RR aktivnosti podjetij v skupini (vsaj 60% upravičenih stroškov
aktivnosti 1 na nivoju projekta).
7.1 Pogoji za skupine
Na javnem razpisu lahko kandidira skupina najmanj dveh podjetij, ki niso povezane
gospodarske družbe po 527. členu ZGD-1 in
pri razvojnem-raziskovalnem delu sodelujejo z vsaj eno raziskovalno skupino, kar skupine podjetij izkažejo v finančnem načrtu, ter
izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– imajo sklenjen dogovor o sodelovanju v skupini, iz katerega je razvidno, da
so kot partnerji dosegli dogovor o skupnem
projektu in dosegli soglasje o razvojno-raziskovalnih aktivnostih in z njimi povezanimi
investicijami, ter določili nosilno podjetje in
ga pooblastili;
– da nosilno podjetje v imenu skupine
predloži skupno vlogo na razpis (v nadaljevanju tudi vlagatelj) in da v primeru uspešne
kandidature na razpisu zastopa skupino in
z agencijo sklene pogodbo;
– vsa sodelujoča podjetja se morajo
v dogovoru zavezati, da bodo v primeru
uspešne kandidature na razpisu na osnovi
dogovora o sodelovanju sklenila pogodbo
o sodelovanju, v njej formalizirala dogovor
o skupnem projektu in jo predložila agenciji
v roku, predpisanem s strani agencije.
7.2 Pogoji za podjetja
Splošni pogoji za podjetja
Vsako podjetje v skupini mora izpolnjevati naslednje pogoje, ki so del izjave ob
vlogi na razpis:
– je gospodarska družba, registrirana
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr.,
26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 –
ZTFI (100/07 popr.), 10/08 (ZGD-1A), 68/08
(ZGD-1B) v nadaljevanju ZGD-1);
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji;
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije;
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– ni v težavah v skladu s Smernicami
Skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL
C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDTUPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Mala in
srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta
od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
pogoje iz Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2). Dodatna obrazložitev je v Prilogi 1: Navodila za pripravo
vloge;
– ni na seznamu poslovnih subjektov
v Sklepu o objavi seznama poslovnih sub
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07,
29/08, 55/08 in 91/08);
– nastopa na posameznem odpiranju
javnega razpisa RIP 09 samo v eni prijavljeni vlogi (projektu);
– ni nosilno ali sodelujoče podjetje na
izbranih vlogah (projektih) zaključenih odpiranj razpisa RIP 09;
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Posebni pogoji za nosilno podjetje
Nosilno podjetje nosi odgovornost proti
agenciji za izvedbo celotnega projekta. Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev za
podjetja mora nosilno podjetje izpolnjevati
še naslednje posebne pogoje:
– nosilno podjetje mora biti podjetje, ki
ima nosilno vlogo v skupini in ima hkrati vsaj
20% delež upravičenih stroškov predloženega projekta;
– kontinuirano opravlja svojo dejavnost
na dan odpiranja vlog več kot 1 koledarsko leto (upošteva se datum vpisa v sodni
oziroma drug ustrezen register) in ustvarja
promet iz osnovne dejavnosti.
7.3 Pogoji za raziskovalne skupine
Raziskovalna skupina, ki bo sodelovala
pri izvajanju projekta je skupina, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
7.4 Dodatni pogoji
Izpolnjeni morajo biti še naslednji pogoji:
– prijavljeni razvojno-investicijski projekt
mora obvezno vključevati vsaj 10% raziskovalno razvojne aktivnosti in vsaj 10%
investicij;
– iz predloženega finančnega načrta
razvojno-investicijskega projekta mora biti
razvidno, da so zagotovljena sredstva za
zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, ter
premostitvena sredstva za del pričakovanih
sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov.
7.5 Omejitve sodelovanja:
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso
upravičena podjetja, ki so bila na dan oddaje
vloge glede na osnovno dejavnost razvrščena v naslednja področja, oddelke, skupine in
razrede, ki so podrobneje obrazložena v Prilogi 1: Navodila za pripravo vloge:
– področje A – SKD – kmetijstvo in lov,
gozdarstvo,
– predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov v posebnih primerih
– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarska industrija,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken.
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso
upravičeni skupni raziskovalno-razvojni projekti podjetij katerih cilj je razvoj e-vsebin in
e-storitev. Podrobnejša obrazložitev omejitve se nahaja v Prilogi 1: Navodila za pripravo vloge.
V primeru, da podatki, na osnovi katerih
se preverja izpolnjevanje posameznega pogoja v vlogi niso navedeni se šteje, kot da
vloga ne izpolnjuje tega pogoja.
8. Ostale zahteve
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo
morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št.
1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12.
2006), ter veljavna Navodila Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007-2013;
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi
z investicijo, v skladu z veljavnimi predpisi,
najmanj do 31. 12. 2020, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je

javnosti, povečanje števila zaposlenih za
raziskovalno-razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojno
dejavnost v skupnih prihodkih podjetja.
10. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
V postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstile le pravočasne in formalno popolne vloge
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije
(Navodila za pripravo in oddajo vloge RIP),
ki bodo v skladu s predmetom in namenom
razpisa, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu.
Postopek ocenjevanja vlog bo vodila komisija.
Vloge bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril:
– I. sklop: Tehnološka merila (60%),
– II. sklop: Poslovna merila (40%);
Najmanjše potrebno število točk posameznega sklopa za uvrstitev v izračun končne ocene vloge, je 50 točk. V primeru, da pri
oceni kateregakoli od zgornjih sklopov meril
projekt ne doseže potrebnega najmanjšega
števila točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na
to, če skupno število točk doseže/preseže
prag za sofinanciranje.
Metodologija in merila v posameznih
sklopih, skupaj z maksimalnim številom
točk, ki jih lahko vloga doseže znotraj posameznega merila, so podana natančneje
opisana v razpisni dokumentaciji.

lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga
lahko podaljša Agencija;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z investicijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa;
– podjetje mora upoštevati omejitve
glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006 ES in ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju
vsaj pet let, v primeru malih in srednje velikih podjetij pa mora investicija ostati v regiji
vsaj 3 leta po njenem zaključku po zaključku
investicijskega projekta za isti namen;
– sprejem financiranja pomeni, da se
upravičenec strinja¸ da bodo podatki o dodelitvi sredstev upravičenca objavljeni v sredstvih obveščanja z navedbo upravičenca,
imena operacije in zneska javnih virov financiranja operacije.
– pri izvajanju projektov smiselno
slediti naslednjim smernicam, pogojem za
izbiro:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin);
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov);
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza);
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, pri katerih je to potrebno).
– v primeru, da se ugotovi, da je višina
sofinanciranja presegla maksimalne dovoljene stopnje, mora upravičeni prejemnik
vrniti prejeta sredstva, ki presegajo maksimalne dovoljene stopnje.
Nosilno podjetje in sodelujoča podjetja iz
skupine, nastopajo na področju kohezijske
politike v vlogi upravičencev.
9. Spodbujevalni učinek in nujnost pomoči
V vlogi za pridobitev pomoči je potrebno
dokazati, da je pomoč bistvenega pomena
za uspeh predloženega projekta in da projekta ne bi bilo mogoče izvajati brez pomoči
ali bi ga brez pomoči izvajali v mnogo daljšem časovnem obdobju, v manjšem obsegu
ali na bistveno nižji kakovostni ravni.
V skladu z Uredbo Komisije (ES) št.
800/2008, z 6. 8. 2008 se pomoč velikemu
podjetju lahko dodeliti samo, če je podjetje
analiziralo možnost izvedbe projekta s prejeto regionalno državno pomočjo in brez nje.
Veliko podjetje mora izkazati, da bo zaradi
prejete državne pomoči izpolnilo enega ali
več naslednjih meril:
– dejansko povečalo stvarno velikost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajalo,
– dejansko povečalo obseg projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajalo, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete državne pomoči, skrajšalo dejanski čas, ki ga bo prosilec porabil
za dokončanje projekta,
– dejansko povečalo finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajalo,
– da projekta brez prejete regionalne državne pomoči, ne bi bilo možno izpeljati
v zadevni regiji.
Spodbujevalni učinek velika podjetja dokažejo z merljivimi kazalniki, kot so povečanje vlaganj v raziskovalno-razvojne de-

I. sklop: Tehnološka merila
Tehnološka odličnost projekta
Tehnološka perspektivnost
Kakovost in usposobljenost
konzorcija
Ekološki prispevek
Skupaj:
II. sklop: Poslovna merila
Poslovni učinki projekta
Ocena nosilnega podjetja
Organizacija projekta
Skupaj:

Stran

Maks. št.
točk
40
35
15
10
100
Maks. št.
točk
45
30
25
100

Končna ocena vloge bo izračunana po
enačbi:
OK = OT • 60%+OP • 40%
kjer so:
OK – končna ocena vloge
OT – dosežena ocena (število točk) pri I.
sklopu meril: Tehnološka merila
OP – dosežena ocena (število točk) pri II.
sklopu meril: Poslovna merila
Prag končne ocene vloge, nad katerim
bo vloga razvrščena na prednostno listo
odobrenih projektov je 60 točk.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranje projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na prednostno listo ter dodatne kriterije, ki so podrobneje razloženi v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se sofinanciranje odobri naslednji
vlogi glede na doseženo oceno.
Del sredstev na razpisu lahko ostane
nerazporejen v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti so-
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financiranja, ki je opredeljena v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
V primeru, da po končanem postopku
izbora vlog in po roku za podpis pogodb
z vlagatelji izbranih projektov v okviru posameznega odpiranja ostane na razpolago
za naslednje odpiranje manj kot 3.125.000
EUR, se razpis zapre. Agencija bo objavila
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
11. Dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje, skladno z drugim odstavkom
34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
ni predvideno.
12. Dvojno financiranje upravičenih stroškov
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso oziroma se ne
bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi
(iz državnega, lokalnega proračuna, virov
EU in drugih virov) in v okviru namenov tega
javnega razpisa ter za katere ni oziroma
ne bo uveljavljalo znižanja davčne osnove
v skladu z Uredbo o davčni regijski olajšavi
za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št.
136/06, 110/07).
V primeru naknadne ugotovitve dvojnega financiranja posameznega upravičenega stroška znotraj posameznega razvojnoinvesticijskega projekta po tem razpisu iz
različnih javnih virov, se prekine obveznost
agencije po sklenjeni pogodbi za takšen
projekt, zahteva pa se tudi vrnitev vseh izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi; takšnemu podjetju in odgovornim
v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na razpisih agencije za obdobje
5 let;
13. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, vključenimi v izvajanje
razvojno-investicijskih projektov, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
14. Izvedba sofinanciranja
Odobrena finančna sredstva bo agencija
nakazovala neposredno na račun nosilnega podjetja in na račun sodelujočih podjetij. Osnova za izplačilo sredstev je s strani
agencije pregledan in potrjen zbirni zahtevek za izplačilo, ki ga v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije pripravi in izstavi
agenciji nosilno podjetje.
Javni razpis upošteva pravilo kumulacije
državnih pomoči, kar pomeni, da skupna
višina vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov,
vključno s pomočjo po de minimis pravilu
za iste upravičene stroške, ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči po namenih, za kar so vzpostavljeni instrumenti
nadzora in spremljanja izpolnjevanja pravila
kumulacije.
15. Obdobje za porabo sredstev: posamezni razvojno investicijski projekt iz naslova tega razpisa mora biti zaključen najkasneje v 24 mesecih od dneva podpisa
pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 31. 12. 2011 ob upoštevanju dodatnega pogoja, da morajo biti zadnji zahtevki za
izplačilo s strani prejemnikov nepovratnih
sredstev – podpisnikov pogodbe – poslani
agenciji najkasneje do 31. 10. 2011.
16. Način oddaje vloge in razpisni rok
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. V postopku za izbor projektov bodo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obravnavane pravilne vloge. Vloga je pravilna, če je pravočasna, popolna in pravilno
označena.
Pravočasnost vloge
Za pravočasne vloge se štejejo prijave, ki
so v roku oddane v pisni obliki. Pri odpiranju
se bodo upoštevale vloge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane po pošti do vključno dneva oddaje vlog oziroma vloge, ki jih
bodo vlagatelji osebno dostavili v glavno
pisarno TIA na dan oddaje vlog najkasneje
do 14. ure.
Roka za oddajo vlog sta:
1. odpiranje: 16. 4. 2009 do 14. ure;
2. odpiranje: 14. 9. 2009 do 14. ure;
Agencija prične s sprejemom vlog takoj
po objavi. Vloge, ki bodo oddane po prvem
roku za oddajo, bodo odprte na naslednjem
odpiranju. Vloge, ki bodo prispele kasneje
kot 14. 9. 2009 do 14. ure, bodo zavržene
kot prepozne.
Prav tako bodo vloge neodprte vrnjene
pošiljateljem v primeru, da se javni razpis
zaradi porabe sredstev zapre.
Označevanje vlog
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga RIP
09« ter s polnim naslovom prijavitelja na
zadnji strani ovojnice, v glavno in splošno
pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj
RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana.
Nepravilno označenih in / ali nepravočasno prispelih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
Popolnost vloge
Za popolno se šteje vloga, ki vsebuje:
– izpolnjen Obrazec 1 RIP 09;
– izpolnjen Obrazec 2 RIP 09;
– izpolnjen Obrazec 3 RIP 09;
– izpolnjen Obrazec 4 RIP 09.
– elektronsko vlogo na CD/USB mediju,
ki mora biti priložena pisni vlogi.
– parafirana Priloga 3 RIP 09: Vzorec
pogodbe o izvajanju in sofinanciranju
Natančnejše informacije glede popolnosti vloge, izpolnjevanja Obrazcev in priprave
vloge so opredeljene v Prilogi 1: Navodila za
pripravo vloge.
Morebitni popravki razpisne dokumentacije ter informacija o sredstvih, ki so v okviru
posameznega odpiranja na razpolago za
sofinanciranje projektov, bodo podani na
spletni strani agencije najkasneje 15 dni
pred prvim rokom za oddajo vloge.
17. Odpiranje vlog
Vsa odpiranja vlog bodo izvedena tretji
delovni dan po roku za oddajo vlog.
Odpiranje vlog bo izvedeno v sejni sobi
agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno.
Vloge, ki ne bodo skladne s predmetom
in namenom razpisa in vloge, ki ne bodo
izpolnjevale pogojev za sodelovanje, ki so
navedeni v razpisu v razdelkih od 7. do 7.5
bodo zavrnjene.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na
del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani komisije in ocenjevalci, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju

vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo
o zaupnosti.
Podatke navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa uporabijo za evidence
oziroma sezname in analize.
19. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom direktor agencije. Prijavitelji
bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom
predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep
prijavitelji vložijo na agencijo v roku 15 dni
od prejema sklepa.
Za odločanje o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj –
pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo javno objavljeni na spletni
strani agencije (http://www.tia.si).
20. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, obrazci in priloge) je z dnem objave besedila razpisa v Uradnem listu RS na voljo
na spletnih straneh:
– agencije: http://www.tia.si in
–
Ministrstva
za
gospodarstvo:
http://www.mg.gov.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi v času uradnih
ur dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni
agencije pri Anji Drnovšek od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa.
21. Dodatne informacije in obveščanje
Uradna spletna stran agencije je:
http://www.tia.si.
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– v elektronski obliki na naslov: infoRIP@tia.si ali
– na uradno spletno stran agencije (obrazec za oddajo vprašanj pod razpisno dokumentacijo RIP-09 (FAQ)).
– odgovore bo agencija javno objavila na
uradni spletni strani.
Agencija bo na uradni spletni strani:
– najavila datum odpiranja vsaj 30 dni
pred posameznim rokom za oddajo vlog;
– vsaj 20 dni pred vsakim rokom za
oddajo vlog, v sodelovanju z Ministrstvom
za gospodarstvo, organizirala informativni
dan.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko uradne spletne
strani.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Ob-2331/09
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS,
št. 114/07 in 58/08), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07), Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS, št.
59/07 (63/07 – popr.), (v nadaljevanju: ZŠtip),
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05), Uredbe
o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS,
št 31/06), Zakon o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94/07 z dne 19. 4.
2006 in št. 10/08 z dne 30. 1. 2008), Zakon
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o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1,
Ur. l. RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 17/09), Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, ki
ga je komisija potrdila z odločbo št. K (2007)
5744 dne 21. 11. 2007 (CCI 2007 SI 051 PO
001), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999;
Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999; Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, drugega odstavka 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS,
št. 139/06, 16/08, 43/08), Poslovnega načrta
2008 Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije, ki ga je sprejela
Vlada RS s sklepom št. 47602-16/2008/3 dne
15. 5. 2008, Splošnih pogojev poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS, št. 33/08
in 73/08 v nadaljevanju: SPP); »Soglasje OU
št. 3083-5/2008/152 z dne 12. 3. 2009 k
pogodbi o prenosu nalog in Sklep OU št.
OP RČV 1/3/02-0-MDDSZ z dne 12. 3. 2009
o potrditvi instrumenta Dodatni javni razpis
za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih
štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto
2008/2009« Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije objavlja
dodatni javni razpis
za sofinanciranje izvajanja enotnih
regijskih štipendijskih shem za šolsko/
študijsko leto 2008/2009
1. Posredniško telo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Ime oziroma naziv in sedež agenta, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Agent, ki bo izvedel vse postopke
za dodelitev sredstev, je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
3. Predmet javnega razpisa
Podlaga za razpisano aktivnost je Operativni program razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, in sicer v 1. razvojni
prioriteti »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru 1.3 prednostne
usmeritve »Štipendijske sheme«.
Predmet dodatnega javnega razpisa za
sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih
štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto
2008/2009 je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij tistim nosilcem enotnih
regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim skupnostim od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka izobraževanja, ki zaradi primanjkljaja
sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto
2008/2009 niso mogli sofinancirati štipendij vsem izbranim štipendistom. Izbirale

se bodo operacije na osnovi programov,
ki opredeljujejo izvajanje enotnih regijskih
štipendijskih shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotne regijske štipendijske sheme in državo. Na
osnovi izbranega programa bo upravičenec
izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih
štipendij dijakom1 ter študentom (v nadaljevanju: štipendistom) za izobraževanje
na posamezni ravni in posameznem javno
veljavnem izobraževalnem programu poklicnega, srednješolskega izobraževanja in
javno veljavnem študijskem programu od
šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje
do zaključka tega izobraževanja. Gre za
posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo delodajalcem
v regijah zagotovilo ustrezne kvalificirane
kadre za prenos novih znanj in tehnologij
v smeri pospešitve razvoja produktov in
storitev. Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravičenca pri izvajanju dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem.
4. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih
shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotne regijske štipendijske
sheme in državo. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:
– usklajevanja razmerja med ponudbo in
potrebami po kadrih v posamezni regiji;
– dvigom ravni izobrazbene strukture;
– znižanjem strukturne brezposelnosti;
– vračanjem izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo ter
– spodbujanje razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje
razvoja kadrov skladno potrebam trga delovne sile.
Cilji izbranih operacij za šolsko leto
2008/2009 je vključiti 133 delodajalcev ter
sofinancirati štipendiranje 340 štipendistom
za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem programu od
šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje
do zaključka tega izobraževanja.
5. Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji,
ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji,
ki so:
– subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ustanovljeni v skladu z 29.
členom Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05),
s strani zveze ali občine za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in
zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije
in regionalnega razvojnega sveta, ki imajo
medsebojna razmerja z zvezo ali občinami
določene s pogodbo, in so vključeni v evidenco subjektov spodbujanja pri organu,
pristojnemu za regionalni razvoj,
– če je subjekt iz prve alineje prejšnjega odstavka svojo obveznost prenesel na
drugo pravno osebo, se na razpis lahko
prijavi tista pravna oseba, na katero je bila
obveznost prenesena, pod enakimi pogoji
in z enakimi obveznostmi, kot bi se lahko prijavil subjekt, ki je dejavnost prenesel.
Prijavitelj mora k prijavi predložiti ustrezno
dokazilo o prenosu pristojnosti,
– samoupravne lokalne skupnosti.
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje
osnovne pogoje:
1
Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega
spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
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1. je registriran za opravljanje dejavnosti
iz prve alineje prejšnjega odstavka pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma
ima te dejavnosti opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu, oziroma je samoupravna
lokalna skupnost,
2. zoper prijavitelja ali njegovega zakonitega zastopnika ni izdana pravnomočna
sodba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem, zlasti hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine
pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, 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,
3. ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja,
4. zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu
je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran,
5. je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine,
6. razpolaga z zadostnimi kadrovskimi
in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin,
7. je skladno z ZŠtip v letu 2008 pred
objavo Javnega razpisa za sofinanciranje
izvajanja enotnih regijskih štipendijskih
shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009
s strani delodajalcev prejel podatke o vrsti
in področju izobraževanja oziroma o izobraževalnem programu, za katerega ti od
šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje
razpisujejo štipendije in o številu teh razpisanih štipendij ter druge podatke, ki jih je
določil prijavitelj,
8. je te podatke objavil na svoji spletni
strani,
9. prijavitelj zaradi primanjkljaja sredstev
v Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem
v šolskem/študijskem letu 2008/2009 ni podelil vseh štipendij izbranim štipendistom
v okviru izvedenega postopka dodeljevanja
štipendij v letu 2008 in še nima z njimi sklenjenih pogodb o štipendiranju,
10. je prijavil elaborat programa, ki obsega načrt vseh potrebnih aktivnosti, ki so
predmet tega razpisa (del razpisne dokumentacije),
11. bo na podlagi izbranega oziroma potrjenega programa izvedel postopek dodeljevanja štipendije izključno štipendistom, ki
so bili izbrani na javnem razpisu štipendij
enotnih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009 vendar jim zaradi
primanjkljaja finančnih sredstev štipendije
niso bile podeljene, oziroma bo javni razpis
štipendij enotnih štipendijskih shem v skladu
s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih
štipendijskih shem prijavitelj objavil zgolj na
svojih spletnih straneh kot Dodatni javni razpis štipendij enotnih štipendijskih shem za
šolsko/študijsko leto 2008/2009,
12. bo za štipendiranje štipendistov iz
prejšnje točke z delodajalcem in štipendistom sklenil večstransko pogodbo o štipendiranju,
13. za program, ki ga prijavi na javni razpis sklada predhodno ni pridobil sredstev iz
državnega proračuna ali sredstev EU, razen
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sredstev občinskih proračunov, vendar ne
za iste upravičene stroške, ki jih dobi sofinancirane preko ESS sredstev,
14. glede na omejitve glede sprememb
operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES zagotavlja, da v roku petih
letih od zaključka projekta ali v treh letih od
zaključka projekta (v državah članicah, ki so
izkoristile možnost skrajšanja tega roka za
vzdrževanje naložbe ali delovnih mest), ne
bo prišlo do bistvenih sprememb projekta,
in sicer:
a) ki bi vplivale na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali ki bi podjetju oziroma javni organizaciji podelil neupravičeno prednost; in
b) je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja
proizvodne dejavnosti.
6. Merila za izbor
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele
in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Izbrani bodo tisti programi,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz 5. točke
tega razpisa in ki bodo pri splošnih merilih
pridobili največje število točk.
Največje možno število točk, ki jih prijavitelj lahko prejme pri splošnih merilih, je 25
točk. Možno prejeto število pri posameznemu merilu oziroma razdelku merila je 0 ali 5
točk. Minimalno zahtevano število točk, ki jih
lahko prijavitelj dobi, da se bo vloga ocenjevala, je 15 točk, pri čemur mora prijavitelj pri
sklopu merila »Skladnost s cilji prednostne
usmeritve« doseči vseh 10 točk. Če prijavitelj ne pridobi po splošnih merilih minimalno
zahtevanega števila točk, se vloge kljub pravočasnosti in popolnosti ne bodo ocenjevale
oziroma bo prijavitelj izločen iz nadaljnjega
ocenjevanja.
Vloge tistih prijaviteljev, ki dosežejo vsaj
15 točk po splošnih merilih izbora, se razporedijo na prednostni seznam od vloge z največ do vloge z najmanj doseženimi točkami.
Za sofinanciranje se izberejo na prednostnem seznamu višje uvrščene vloge, in sicer do porabe višine razpisanih sredstev.
V primeru enakega števila točk najvišje uvrščenih vlog na prednostnem seznamu, se
upošteva razmejitveno merilo.
Splošna merila:

Merilo
Skladnost s cilji prednostne usmeritve (operacija bo prispevala k spodbujanju vpisa na tiste vrste in področja izobraževanja, ki omogočajo zaposljivost glede na potrebe
gospodarstva in trga dela (povezovanje študija s potrebami
gospodarstva)) in (operacija bo prispevala k vračanju izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo, oziroma
k zmanjšanju odliva kadrov v velike centre)

Opis
Rezultati programa bodo prispevali k spodbujanju vpisa na
tiste vrste in področja izobraževanja, ki omogočajo večjo
zaposljivost glede na potrebe gospodarstva in trga dela
v posamezni regiji.
Rezultati programa bodo prispevali k vračanju izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo ter posledično k dvigu
ravni izobrazbene strukture.

Vpliv na trajnostni razvoj in enake možnosti
Program ima pozitiven vpliv na spodbujanje trajnostnega
(operacija bo z enakovrednim vključevanjem spodbujala razvoja.
uveljavljanje koncepta enakih možnosti)
Program ima pozitiven vpliv na enake možnosti. (predvsem
mora biti zagotovljena enakost med spoloma in preprečena
vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva
področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006).
Razmejitveno merilo:
V primeru, da bi vrednost prijavljenih programov presegla višino razpisanih sredstev,
se kot dodatno oziroma razmejitveno merilo upošteva indeks razvojne ogroženosti
v skladu s Sklepom o razvrstitvi razvojnih
regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS št. 23/06).
V primeru enakega števila točk bo izbran
tisti prijavitelj, ki ima večji indeks razvojne

Ocena
5 točk

5 točk
5 točk

5 točk
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ogroženosti skladno s Sklepom o razvrstitvi
razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Ur. l. RS št.
23/06), vendar se mu bodo dodelila sredstva največ do razpisane višine sredstev.
Indeks
razvojne
ogroženosti
regije.

V skladu z Zakonom o štipendiranju
se v primeru nezadostne višine
razpisanih sredstev upošteva indeks
razvojne ogroženosti regije.

Točke glede na indeks razvojne
ogroženosti se določajo glede na
regijo, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji
razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Ur. l. RS, št. 23/06)

Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za
izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene po
stopnji svoje razvitosti nad 121.
Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za
izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene po
stopnji svoje razvitosti med 91 in 120.
Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za
izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene po
stopnji svoje razvitosti do vključno 90.

5 točk
2 točki
1 točka

7. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Javni razpis za izbor operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta:
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve 1.3.
»Štipendijske sheme«.
Višina sredstev, ki bo na razpolago za
sofinanciranje predmeta javnega razpisa
za obdobje od 1. 9. 2008 do 31. 10. 2015
znaša skupaj 3.000.000,00 EUR, od tega
455.818,00 EUR za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem do
konca upravičenega obdobja stroškov, ter
2.544.182,00 EUR za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij preko upravičenca od šolskega/študijskega leta 2008/2009
dalje do zaključka izobraževanja posameznega štipendista na trenutni ravni izobraževanja ter po trenutnem izobraževalnem
programu, in sicer:
Načrtovana višina sredstev (v EUR)
PP 9234 – Štipendijske sheme ESS – 07-13 – EU (85%)
PP 9246 – Štipendijske sheme ESS – 07-13 – slovenska udeležba
(15%)
Skupaj
V primeru, da bo višina izkazanih potreb po koriščenju sredstev za izvajanje regijskih štipendijskih shem s strani izbranih
prijaviteljev po posameznih letih presegla
predvideno dinamiko sredstev iz razpisne
dokumentacije, se izbranim prijaviteljem
dodeli sorazmerno znižan delež prijavljenih
sredstev za tista leta, za katera razpoložljiva
sredstva ne zadostujejo.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Obdobje upravičenih stroškov, za katerega so namenjena razpisana proračunska
sredstva, je:
– za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko
leto 2008/2009 je od 1. 4. 2009 do 31. 10.
2015;
– za posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij za dijake od 1. 9. 2008 do 30. 6.
2014 ter za študente od 1. 10. 2008 do

2.550.000,00
450.000,00
3.000.000,00
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30. 9. 2015, vendar najdlje do zaključka
izobraževanja posameznega štipendista na
trenutnem izobraževalnem programu ob dokazovanju izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje štipendiranja v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
Obdobje upravičenih javnih izdatkov za:
– izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem je od 1. 4. 2009 do
31. 12. 2015;
– posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij za dijake od 1. 9. 2008 do 31. 8.
2014 ter od 1. 10. 2008 do 31. 10. 2015 za
študente.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sofinanciranje upravičenih stroškov je
kot javni izdatek iz državnega proračuna
določen v razmerju:
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe: 15%.
10. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti za sofinanciranje upravičenih
stroškov je 85% javnih izdatkov državnega
proračuna.
11. Upravičeni stroški in višina sofinanciranja:
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem instrumenta ter so
predvideni v pogodbi o sofinanciranju, in
sicer:
11.1 za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je upravičen strošek štipendija.
Višina posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij znaša 50% dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov s strani delodajalca (v skladu s Pravilnikom o izvajanju
enotnih Regijskih štipendijskih shem), vendar največ v višini 30% minimalne plače, pri
čemer sofinancirana kadrovska štipendija
ne sme biti nižja od 36 EUR za dijaka in 54
EUR za študenta za posamezen mesec.
Upravičenec ni upravičen do sofinanciranja za dijake v zadnjem letniku srednjih šol
za mesec julij in avgust.
11.2 za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem je upravičen strošek:
– II. bruto plača zaposlene osebe na
operaciji osebe in drugi stroški dela zaposlenega, ki izvaja to dejavnost pri upravičencu,
v sorazmernem deležu časa, ki ga nameni
za to delo v skladu s Katalogom upravičenih
stroškov, ki ga je izdal OU.
Sofinanciranje upravičenih stroškov za
izvajanje dejavnosti kadrovskih štipendij ne
sme preseči v 6. točki tega razpisa določene skupne višine za posamezno koledarsko
leto obdobja sofinanciranja na posameznega upravičenca. Pri uveljavljanju sofinanciranja II. bruto mesečne plače se upošteva
normativ 100 štipendistov/zaposlenega, oziroma ustrezen preračun.
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
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13. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo še deset let po zaključku programa.
Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki dokazujejo upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti
mora:
– vse originalne račune,
– vsa dokazila o plačilu,
– vsa dokazila o upravičenosti stroška,
skupaj z metodologijo izračuna,
– pogodbo o sofinanciranju z vsemi prilogami in aneksi.
Upravičenec je dolžan ustrezno urediti
ločeno računovodsko kodo, na osnovi katere bo vodil in spremljal porabo sredstev
za posamezne aktivnosti, tako, da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji pri agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti vsebinski, tehnični, administrativni in finančni
nadzor nad izvajanjem sofinanciranega programa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva,
agenta, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske
skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov programa, katerega sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa.
V primerih nadzora na kraju samem bo
moral upravičenec omogočiti vpogled v informacijske programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem programa.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja
programa, v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS,
št. 94/07 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št.
94/07 z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08 z dne
30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES.
17. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Rok za oddajo prijav je do vključno 24.
3. 2009.
Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Prijave z zahtevano vsebino morajo biti
poslane na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, najkasneje zadnji dan roka priporočeno po pošti oziroma z navadno pošto
tako, da so osebi, pri Javnemu skladu RS za
razvoj kadrov in štipendije pooblaščeni za
prevzem pošiljk, vročene najkasneje zadnji
dan roka. Prijave se lahko vložijo osebno
vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu sklada.
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Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in
naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne
odpiraj – Prijava za dodatni javni razpis za
sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih
štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto
2008/2009«.
Za prepozno se šteje prijava, ki skladu ni
bila predložena do navedenega roka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v besedilu
razpisa in razpisni dokumentaciji.
18. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog bo potekalo na Javnem
skladu RS za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Odpiranje vlog bo enkratno, javno in bo
predvidoma potekalo v naslednjih treh dneh
po roku za oddajo vlog. Rok za odpiranje
vlog bo objavljen na spletnih straneh sklada.
Vodila ga bo strokovna komisija za izvedbo
postopkov javnega razpisa, ki jo imenuje direktor sklada. Odpirale se bodo samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene
kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni
od prejema poziva ne bodo dopolnili, se
bodo zavrgle.
Komisija bo opravila strokovni pregled
popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
19. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 45 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Na podlagi predloga komisije bo direktor
sklada izdal sklepe o izboru operacij. V roku
iz prejšnjega odstavka bodo vsi prijavitelji, ki
niso bili izbrani, obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev.
Zoper sklep oziroma obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko prijavitelj vloži pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila, in sicer na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana. Pritožnik mora v pritožbi natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
O pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v roku 15 dni
s sklepom. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
20. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletnem naslovu www.sklad-kadri.si ter na
sedežu sklada na Dunajski 22, v Ljubljani
vsak delovni dan v času uradnih ur.
Dodatne informacije so v času od objave
razpisa do preteka roka za prijavo na voljo
vsak delovni dan v času uradnih ur na tel.
01/434-58-80, ter na elektronskem poštnem
naslov info@sklad-kadri.si.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel
sredstev iz drugih virov financiranja (pre-

poved dvojnega financiranja). Če bo sklad
ali posredniško telo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške programa
tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu
bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil
sklad, se lahko pogodba o sofinanciranju
razdre, upravičenec pa bo dolžan posredniškemu telesu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev.
Če bo sklad ali posredniško telo ugotovilo, da sredstva niso bila porabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena, ali
da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, se od upravičenca
zahteva takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku skupaj z zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila do dneva vračila.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Ob-2317/09
Javni razpis
za sofinanciranje nakupa
nove tehnološke opreme v obdobju
2009–2011
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je agent: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom
za gospodarstvo v vlogi posredniškega
telesa (predhodno soglasje, dokument št.
475-18/2008/18 z dne 10. 3. 2009).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1), Zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08),
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 112/04, 11/07, 43/08), Poslovnega
in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2009
(sklep Vlade RS številka 47602-37/2008/4),
Sprememb poslovnega in finančnega načrta
Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2009 (sklep vlade RS številka 47602-37/2008/10), Splošnih pogojev
poslovanja Sklada (26. 1. 2007), Sprememb
in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja
Sklada (6. 5. 2008), Uredbe sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. 6. 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe
ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne
31. 7. 2006, s spremembami), Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem skladu
za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1783/1999 (UL L, št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 1), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem bese-
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dilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09), Dopolnjenega Programa
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep
Vlade RS številka 31001-1/2009/3 z dne
5. 3. 2009) in priglašene sheme državne
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007/I, trajanje pomoči od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013 oziroma
za čas veljavnosti uredbe Komisije (ES) št.
1628/2006 z dne 24. 10. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe), v okviru ukrepa
3.2.2. Spodbujanje tehnoloških investicij,
Proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08 – ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07 in 61/08), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/1999, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08), Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni
list RS, št. 44/07), Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013 (CCI 2007SI161PO001)
v okviru izvajanja 1. razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
– prednostna usmeritev: 1.2 Spodbujanje
podjetništva ter pogodbe št. SPS-09-6927,
6965 – MO o financiranju in izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje nakupa nove
tehnološke opreme v obdobju 2009–2011
v okviru prednostne usmeritve 1.2. Spodbujanje podjetništva Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013 (sklenjene med Javnim
skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarstvo).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove
tehnološke opreme, ki predstavlja začetno
investicijo.
Začetne investicije so investicije v materialna in nematerialna sredstva, povezana
z ustanavljanjem novega podjetja, s širitvijo
obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali
s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja.
Namen javnega razpisa je spodbujanje
začetnih investicij, kar se bo odražalo v večji
konkurenčnosti podjetij merjeno z večjo rastjo in produktivnostjo ter konkurenčnejšem
nastopu na trgu ter večji dodani vrednosti
na zaposlenega.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP, ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki) z najmanj 1 zaposlenim in največ 249
zaposlenimi1 na dan 31. 12. 2008 in imajo

– lahko sodelujejo na javnih razpisih za
ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske
dejavnosti in ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki ju objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/.
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma podjetja v težavah v skladu
s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str.
2) in Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št.
44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo
manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij. Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
– so za iste račune pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna,
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih
subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni
list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08),
– so v preteklem obdobju 3 let
(2006–2008), od objave predmetnega javnega razpisa, že dobila državno pomoč in
niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada.
Prav tako pomoč ni dovoljena:
– za podjetja, ki so naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi odločbe EK o prejetju nezakonite in nezdružljive
pomoči,
– za dejavnosti, povezane z izvozom
in sicer za pomoč, neposredno povezano
z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo,
– v primeru, da je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
– v primeru financiranja oziroma zapiranja finančne konstrukcije operacije z leasingom.
Pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev oziroma udeležencev (med katere
sodijo tudi MSP, kot so opredeljena za potrebe tega razpisa) podrobneje določa Uredba
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Slo-

1
V primeru samostojnih podjetnikov posameznikov nosilci dejavnosti – lastniki niso vključeni v število zaposlenih.

letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR, razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu na
osnovi omejitev, ki so navedene v nadaljevanju tega javnega razpisa.
V skupino srednje velikih podjetij sodijo
za potrebe tega javnega razpisa podjetja,
ki imajo na podlagi računovodskih izkazov
z dne 31. 12. 2008 najmanj 1 zaposlenega
in manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
V skupino malih podjetij sodijo za potrebe tega javnega razpisa podjetja, ki imajo na
podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12.
2008 najmanj 1 zaposlenega in manj kakor
50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
V skupino mikro podjetij sodijo za potrebe tega javnega razpisa podjetja, ki imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne
31. 12. 2008 najmanj 1 zaposlenega ter
največ 9 zaposlenih in imajo letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2
milijona EUR.
Za ostala določila za opredelitev MSP
(razen že zgoraj navedenih določil glede št.
zaposlenih) se upoštevajo merila iz Priloge
1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne
6. 8. 2008.
Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št.
800/2008, z dne 6. 8. 2008, najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Uredbe Komisije (ES) št.
800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje,
ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih,
določijo na podlagi računovodskih izkazov in
drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali
konsolidiranih zaključnih računov podjetja,
v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom
se prištejejo podatki za vsako partnersko
podjetje zadevnega podjetja, ki se z vidika
lastniške verige nahaja neposredno nad ali
pod zadevnim podjetjem.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– jeklarsko industrijo (skupina 07.1 –
Pridobivanje železove rude; skupina 24.1
– Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih
cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3
– Druga primarna predelava železa in jekla;
razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52 –
Litje jekla),
– oddelek 10 – Proizvodnja živil,
– oddelek 11 – Proizvodnja pijač,
– oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih
izdelkov,
– mikropodjetja iz skupine 16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
– sektor ladjedelništva (razred 30.11 –
Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij),
– sektor sintetičnih vlaken,
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veniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09).
4.2. Pogoji za dodelitev nepovratnih
sredstev (neposredne subvencije)
Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške operacije, nastale od datuma
oddaje vloge na javni razpis do 30. 3. 2011.
Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije
kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se morajo izvršiti od datuma oddaje vloge na javni razpis.
V nasprotnem primeru celotna operacija ne
bo upravičena do pomoči.
Tveganje glede izvajanja operacije pred
datumom izdaje pozitivnega sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi prijavitelj.
Višina sofinanciranja:
– za mikro in mala podjetja:
– spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 100.000 EUR, za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski
brez DDV,
– višina sofinanciranja je 50% (30%
osnova + 20% za mikro in mala podjetja)
upravičenih stroškov za sofinanciranje,
– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
50.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 200.000 EUR,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 50%
lastnih virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
– za srednje velika podjetja:
– spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 100.000 EUR, za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski
brez DDV,
– višina sofinanciranja je 40% (30%
osnova + 10% za srednje velika podjetja)
upravičenih stroškov za sofinanciranje,
– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
40.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 200.000 EUR,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 60%
lastnih virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
– za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta velja:
– spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 100.000 EUR, za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski
brez DDV,
– višina sofinanciranja je 30% upravičenih stroškov za sofinanciranje,
– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
30.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 95.000 EUR,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 70%
lastnih virov, ki ne vključujejo državne pomoči.
Višina upravičenih stroškov lahko znaša
do 50.000.000 EUR.
V primeru, da podjetje, ki se je prijavilo
na javni razpis, izpelje postopek statusnega
preoblikovanja, mora o tem takoj obvestiti
Sklad in predložiti ustrezno dokumentacijo.
V vsakem primeru mora podjetje, ki se je
statusno preoblikovalo, pred izdajo sklepa
o sofinanciranju, poleg dokaza o univerzalnem pravnem nasledstvu, izpolnjevati vse
pogoje javnega razpisa.
Upravičenec za upravičene stroške potrjene operacije ne sme pridobiti nikakršnih
drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve
dvojnega financiranja potrjene operacije iz
različnih javnih virov, Sklad prekine izpla-
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čevanje sredstev in/ali odstopi od pogodbe
ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči
sodelovanje na javnih razpisih Sklada oziroma Ministrstva za gospodarstvo za obdobje 5 let.
Operacija mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– predmet investicije je dovoljeno kupiti od tretjih oseb po tržnih pogojih; tretja
oseba ne sme biti več kot 25% povezana
s podjetjem – upravičencem; lastniški delež
ali glasovalne pravice morajo biti manjše
od 25%,
– iz predložene finančne konstrukcije
mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije,
upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova
tega razpisa do povrnitve stroškov,
– operacija (investicija) mora biti zaključena najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje, predmet investicije mora biti
vključen v aktivo podjetja in se obravnavati
kot sredstvo, ki se amortizira,
– realizirana mora biti na območju RS.
Dopolnilno financiranje, skladno z drugim odstavkom 34. člena Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006, ni predvideno.
Upravičenec se zaveže, da bo vso dokumentacijo v zvezi s sofinancirano operacijo vodil ločeno, tudi po aktivaciji operacije.
Prav tako se zaveže, da bo za potrebe operacije oziroma projekta v poslovnih knjigah
nabavo osnovnega sredstva evidentiral v register osnovnih sredstev.
Sklad bo posameznemu podjetju na
osnovi tega javnega razpisa sofinanciral
največ eno operacijo.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z namenom javnega razpisa, bo ocenila
komisija za dodelitev sredstev na osnovi
naslednjih meril:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naziv merila
Uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z novimi ali temeljito
izboljšanimi proizvodi/storitvami
Dodana vrednost na zaposlenega (povprečje let 2008 in 2012)
Inovativnost v povezavi z operacijo
Vpliv operacije na konkurenčnost podjetja
Neposredna prodaja izven trga Republike Slovenije (povprečje let
2008 in 2012)
Tržna naravnanost v povezavi z operacijo
Število zaposlenih v podjetju
Vpliv operacije na okolje
Skupaj
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog
in merila so določena skladno z Zakonom
o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 102/07).
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk.
V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je

Maksimalno
število točk
25
20
15
10
10
10
5
5
100
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pridobila manj kot 60 točk ne more pridobiti
sofinanciranja.
V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki
pri merilih pod zaporedno številko 1. »Uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z novimi
ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami«, 3. »Inovativnost v povezavi z operacijo«, ali 7. »Število delovnih mest«, pridobi 0
točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija za dodelitev sredstev pripravi
predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge in ga
poda Upravi Sklada za sprejetje odločitve
oziroma sklepa o odobritvi sofinanciranja
nakupa nove tehnološke opreme. Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa
nove tehnološke opreme prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko 4.2. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko 7. (Upravičeni
stroški začetne investicije) tega razpisa.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk presega razpoložljiva
sredstva, bodo sredstva razdeljena glede
na višino doseženih točk – prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele operacije z višjim
številom točk.
V primeru enakega števila točk imajo
prednost operacije, ki so pridobile več točk
pri merilu dodana vrednost na zaposlenega
(povprečje let 2008 in 2012), nato uvajanje
sodobne tehnologije v povezavi z novimi ali
temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami,
nato inovativnost v povezavi z operacijo,
nato vpliv operacije na konkurenčnost podjetja, nato neposredna prodaja izven trga
Republike Slovenije (povprečje let 2008 in
2012), nato tržna naravnanost v povezavi
z operacijo in v dodatnem primeru še pri
merilu število zaposlenih v podjetju.
Kolikor kateri izmed upravičencev, kljub
prejemu pozitivnega sklepa, pogodbe ne
podpiše, se posledično sprostijo razpoložljiva sredstva, ki se lahko naknadno z novim sklepom dodelijo podjetjem, po vrstnem
redu, glede na število doseženih točk, pri
čemer imajo prednost pri dodelitvi sredstev
operacije z višjim številom točk, čeprav so
morda predhodno že prejeli negativni sklep.
V vsakem primeru pa mora podprto podjetje dosegati osnovni prag števila točk, t.j.
60 točk ali več in določeno število točk pri
merilih 1, 3 in 7.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve
1.2 Spodbujanje podjetništva.
Okvirna višina nepovratnih sredstev
v letu 2009, 2010 in 2011 po tem razpisu
znaša 35.000.000,00 EUR in sicer:
– 29.750.000,00 EUR – namenska sredstva EU – ESRR,
– 5.250.000,00 EUR – slovenska udeležba.

te stroške izloči in pozove vlagatelja k predložitvi izjave, da je kljub izločitvi neupravičenih stroškov iz sofinanciranja, finančna
konstrukcija naložbe zaprta.
Preračunane vrednosti, prikazane in
upoštevane v finančnih preglednicah, morajo biti zaokrožene na dve decimalki natančno.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva shema državnih pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007/I, trajanje pomoči
od 1. 1. 2009–31. 12. 2013) in Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013 (ki so objavljena na spletni strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/).
8. obdobje, v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva
Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške investicije nastale od datuma
oddaje vloge na javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme do
oddaje zahtevka za sofinanciranje.
Upravičenec mora poslati zahtevek za
sofinanciranje najkasneje do 30. 3. 2011.
Zahtevku za sofinanciranje mora priložiti:
– končno poročilo z izjavo o zaključeni
operaciji oziroma investicijskem projektu (investicijski projekt je zaključen, ko je predmet
sofinanciranja v celoti plačan in dobavljen
ter usposobljen za izvajanje funkcij, ki jim
je namenjen),
– seznam računov za upravičene in neupravičene stroške investicije,
– dokazila o upravičenih in neupravičenih stroških, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013.
– vse izvode originalnih računov za
celotno vrednost investicije, ki se glasijo na
upravičenca,
– potrdila–dokazila o plačilu računov
z razvidnim sklicem na račun (v primeru, da
na dokazilu o plačilu računa ni razvidnega
sklica na račun, se priloži izjava dobavitelja
opreme o plačilu celotnega računa).
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva so zagotovljena v okviru Proračuna RS za leto 2009, 2010 in 2011, na
proračunskih postavkah:
– 6927 – Spodbujanje podjetništva –
07-13 – EU,
– 6965 – Spodbujanje podjetništva –
07-13 – slovenska udeležba.
Sredstva prispevata Republika Slovenija
v 15% deležu in Evropski sklad za regionalni
razvoj v 85% deležu.
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%.
11. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je 24. 4. 2009.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka
za predložitev vlog. Če je vloga poslana
priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ
prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
V primeru neposredne predložitve vloge
se upošteva datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Sredstva prispevata Republika Slovenija
v 15% deležu in Evropski sklad za regionalni
razvoj v 85% deležu.
Kolikor prejeti zahtevki za sofinanciranje
v tekočem letu presežejo vrednost razpoložljivih sredstev v Proračunu RS za to leto,
se izplačila izvršijo v naslednjem proračunskem letu.
7. Upravičeni stroški začetne investicije
Do sofinanciranja so upravičene samo
začetne investicije (opredeljene v točki 3).
Nadomestne investicije niso upravičene do
sofinanciranja.
Upravičeni stroški so stroški:
– materialnih investicij (v višini minimalno
60.000 EUR), in sicer stroški nakupa:
– novih strojev,
– nove strojne opreme
(vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces (to so stroški transporta in montaže
strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja), ki se smatrajo kot upravičen strošek,
v kolikor so stroški transporta in montaže
strojev/opreme v tehnološki proces sestavni del računa nakupa strojev/opreme (ne
glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali
ne) in v kolikor transport in montažo izvede
prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta in montaže
strojev/opreme v tehnološki proces so tudi
upravičeni, če so prikazani na ločenem računu, če transport in montažo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema
kupljeni. Stroški transporta in montaže strojev/opreme niso upravičen strošek, kadar
montažo in transport ne izvede prodajalec,
pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni,
temveč zunanji sodelavec ali druga oseba) in
– nematerialnih investicij in sicer stroški
nakupa:
– nove programske opreme do največ
40.000 EUR,
ki predstavljajo smiselno zaokroženo
tehnološko celoto in so povezani z novimi
proizvodi/storitvami oziroma temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami z večjo dodano
vrednostjo ali z bistvenimi spremembami
proizvodnega procesa v obstoječem obratu
na tehnološkem področju.
Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji
izdelani vsaj v letu 2008 (razvidno iz tovarniških tablic proizvajalcev). Rabljeni stroji,
razstavni stroji, stroji namenjeni testiranju,
sejemskim in drugim prireditvam ne spadajo
med upravičene stroške investicije.
Prav tako med upravičene stroške investicije ne spadajo:
– merilna oprema, manjši premični stroji in naprave, katerih vrednost posamezne
enote ne dosega 10.000 EUR ter pripomočki, orodja,
– poslovni informacijski sistemi,
– osebni računalniki in prenosniki,
– naložbe v zemljišča, zgradbe,
– oprema poslovnih in proizvodnih prostorov, pisarniška oprema,
– ostale nematerialne investicije in
– cestno prevozna sredstva, stroški transportnih sredstev in transportne opreme,
– stroški usposabljanja in izobraževanja in
– DDV.
Kolikor bo Sklad ugotovil, da so v vlogi med upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali stroški, ki ne bodo
predstavljali zaključene tehnološke celote
lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma
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Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
se kot prepozne zavržejo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
12. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge. Uprava Sklada bo o njih s sklepom odločila najkasneje v 60 dneh od roka za predložitev
vlog.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni od odločitve Uprave Sklada, posredovala vlagateljem sklep
o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme. Hkrati bo
upravičence pozvala k podpisu pogodbe
o sofinanciranju.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni
od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Skladno z Navodili za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (ki so objavljena na spletni
strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/ bo upravičenec vključen
v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek
javnih virov financiranja operacije ter bo objavljen na spletni strani Sklada.
Na podlagi 34. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo zoper sklep
o odobritvi oziroma neodobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme ni
možno vložiti pritožbe na Sklad. Možno je
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor operacij s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe
o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje
s prilogami.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri višjem področnem referentu I (Marjana Šipek), vsak delovni dan,
med 9. in 14. uro in na spletni strani www.
podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-52 (Marjana Šipek), (02) 234-12-72 (mag. Manfred
Lepej), (02) 234-12-45 (Jožef Babič), (02)
234-12-74 (Bojana Mikeln) in (02) 234-12-64
(mag. Boštjan Vidovič) ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni
obrazec, ki ga najdete na naslovu www.
podjetniskisklad.si/index.php?id=226 obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega
obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista ter
samoocenitev vloge. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in žigom ter ga predložite
v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je
potrebno le tega potrditi!).
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2. Poslovni načrt, ki zajema analizo poslovanja za leto 2007 in 2008 ter bodoče
poslovanje najmanj do leta 2012. Poslovnemu načrtu priložite bilanco stanja in izkaz
poslovnega izida za leto 2008 oddani na
Ajpes, potrjeni s strani odgovornih oseb vlagatelja in potrdilo o oddaji letnega poročila
s strani AJPES-a.
3. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejše od 30
dni glede na datum oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo
o plačanih davkih od pristojne davčne izpostave.
4. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih
na dan 31. 12. 2008, podpisana s strani
odgovorne osebe vlagatelja.
5. Seznam stroškov operacije (investicije) (priloga 4) s priloženimi predračuni,
ponudbami in obrazložitvijo izbora opreme
in ponudnika opreme. V seznamu morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi
predračuni in ponudbe z bruto (z DDV) in
neto vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim
seštevkom. Priloga 4 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list za sofinanciranje.
Najdete ga na naslovu www.podjetniskisklad.si/index.php?id=226. Priložene listine
so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo investicije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni
obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki.
V primeru razlik med posredovano elektronsko obliko in oddano natisnjeno obliko se
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega
lista, ki mora biti izpolnjena preko spletnega obrazca, natisne pa se šele po potrditvi
obrazca!
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
16. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega
podjetniškega sklada. Vlogo za sofinanciranje pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za subvencijo - P4«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 01 – (Sonja
Horvat) med 9. in 15. uro.
17. Ostale zahteve
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo
morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9.
člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006),
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi
z operacijo, v skladu z veljavnimi predpisi,
najmanj do 31. 12. 2020, za potrebe bodo-

čih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je
lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga
lahko podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa,
– podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006 ES in ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju
vsaj pet let po zaključku operacije za isti
namen. Predmet investicije torej ne sme biti
prodan, oddan v najem ali leasing tretjim
osebam najmanj v obdobju petih let po zaključku operacije,
– pri izvajanju operacij smiselno zadostiti
naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Ostale zahteve so podrobneje določene
v razpisni dokumentaciji.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-2288/09
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000
Ljubljana, objavlja razlago javnega razpisa
Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje
zaposljivih brezposelnih oseb, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 30. 1.
2009, Ob-1440/09.
Razlaga se nanaša na točko 2 javnega
razpisa: predmet, ciljne skupine in cilj javnega razpisa.
V skladu s 40. členom Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87
in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (OJ L 214/2006), ki je podlaga javnega razpisa, intenzivnost pomoči
za zaposlovanje v obliki subvencij ne sme
presegati 50% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški plač za največ 12
mesecev. Le v primeru zaposlitve osebe, ki
je bila v zadnjih 24 mesecih ali več nezaposlena, so upravičeni stroški plače za največ
24 mesecev.
V skladu s to Uredbo je Zavod RS za
zaposlovanje objavil javni razpis za subvencioniranje zaposlovanja obeh skupin brezposelnih oseb. V njem je višina subvencije
(intenzivnost pomoči) za zaposlitev osebe iz
posamezne skupine določena ob upoštevanju navedenih določb Uredbe.
Ker Zavod iz prejetih vprašanj in prvih
vlog vlagateljev ugotavlja, da prihaja do nepravilnega razumevanja možne intenzivnosti pomoči za zaposlitev posamezne ciljne
skupine, podaja naslednjo razlago:
Predmet javnega razpisa je spodbujanje
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih
oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev za
polni delovni čas pri delodajalcih, ki bodo za
obdobje najmanj:
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I. enega leta zaposlili osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
– so starejše od 50 let,
– so mlajše od 25 let in v zadnjih 6 mesecih niso imele redno plačane zaposlitve,
– so iskalci prve zaposlitve in so pridobili
strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj
kot dvema letoma ter so vsaj 6 mesecev
prijavljeni v evidencah Zavoda,
– so mlajši od 30 let z dokončano vsaj
univerzitetno izobrazbo (VII. stopnjo) in imajo poklic, ki se uvršča med suficitarne v pregledu suficitarnih in deficitarnih poklicev in
poklicnih področij ter v zadnjih 6 mesecih
niso imeli redno plačane zaposlitve (seznam
objavljen na spletni strani),
– niso dosegle stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oziroma
splošnega srednjega izobraževanja,
– so prijavljene v evidencah Zavoda
12 mesecev v zadnjih 16 mesecih, razen
oseb vključenih v javna dela.
Za zaposlitev oseb iz te točke in ohranitev njihove zaposlitve najmanj eno leto,
bo izbrani vlagatelj na podlagi sklenjene
pogodbe lahko prejel subvencijo v znesku
4.000,00 EUR, ne glede na to, če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za obdobje, daljše
od enega leta.
II. dveh let zaposlili osebe, ki so prijavljene v evidencah Zavoda več kot 24 mesecev.
Za zaposlitev brezposelnih oseb iz te
točke in ohranitev njihove zaposlitve za najmanj dve leti, bo izbrani vlagatelj na podlagi
sklenjene pogodbe lahko prejel subvencijo
v znesku 8.000,00 EUR. Delodajalec pa lahko z osebo sklene pogodbo o zaposlitvi za
daljše obdobje.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Št. 426/2009
Ob-2196/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07), Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Mestni občini Koper (Uradni list
RS, št. 70/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 124/08) ter sklepa župana št. 331-3/2009
objavlja Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
Koper
javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Mestni občini Koper za leto
2009
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
državnih pomoči, in sicer:
A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B) Pomoči po uredbi „ de minimis”.
A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov »skupinske
izjeme« so zagotovljena v proračunu za leto
2009 v okvirni višini 113.020 EUR, od tega
na proračunski postavki:
– 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč:
v okvirni višini 30.000 EUR,

– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja: v okvirni višini 29.000 EUR,
– 2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu: v okvirni višini 32.000 EUR,
– 2334 Ukrepi za tehnično pomoč:
v okvirni višini 22.020 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
Pri določitvi višine upravičenih stroškov se
ne upošteva DDV.
II. Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za to gospodarstvo, in sicer
kmetje – fizične osebe, mikropodjetja z manj
kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR
letnega prometa, majhna podjetja z manj kot
50 zaposlenimi in manj kot 43 milijona EUR
letnega prometa ter srednja podjetja z manj
kot 250 zaposlenimi ter letnim obsegom
prometa, ki ne presega 50 milijonov EUR
prometa. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev,
in sicer kmetje – fizične osebe.
Za vse razpisane ukrepe po uredbi za
skupinske izjeme velja, da gre za državne
pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že
izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju
od odobritve sredstev s strani Mestne občine Koper, in sicer:
– do 30. 6. 2009 za ukrepe pod zaporedno številko 1, 3,
– do 30. 7. 2009 za ukrep pod zaporedno
številko 2, 4,
– do 30. 10. 2009 za ukrep pod zaporedno številko 5. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega
obdobja.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu
za površine, objekte in ukrepe izvedene na
območju Mestne občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper.
Prosilci morajo predložiti:
a) Podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec
„vloga za prijavo na javni razpis” za vsak
ukrep posebej.
b) Realno, strokovno oceno upravičenih stroškov ali predračun izdan v tekočem
letu.
c) Izjavo o kumulaciji sredstev (izjava
o dodeljenih sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih prejetih sredstvih).
č) Kolikor prijavitelj izvede ukrep na področju več občin se upošteva sorazmerni
delež, ki odpade na Mestno občino Koper.
d) Izjavo o resničnosti podatkov.
e) Mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Koper o ustreznosti naložbe.
Posebni pogoji in merila za dodelitev
sredstev in obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih ukrepih tega razpisa
oziroma v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po
Uredbi za skupinske izjeme in uredbi „de
minimis” so:
a) Prejeta javna sredstva za naložbe
v kmetijska gospodarstva od leta 2006
– upravičenec še ni prejel podpore iz
javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec enkrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 20 točk,
– upravičenec dvakrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 10 točk,
– upravičenec trikrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 5 točk.
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b) Starost upravičenca
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 15 točk.
c) Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost
(pokojninsko in invalidsko zavarovan): 20
točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost:
10 točk.
d) Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo
– območje z omejenimi možnostmi: 10
točk,
– ostala območja: 5 točk.
V okviru ukrepov spodbujanja pro
izvodnje kakovostnih kmetijskih pridelkov in
tehnične podpore v kmetijstvu ima prednost
izvajalec, ki ponuja najnižjo ceno in se večkrat udeležuje kmetijskih prireditev in ostalih promocijskih prireditev, katere organizira
Mestna občina Koper.
V. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – omejitev sredstev
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi
kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu,
– najvišji znesek pomoči za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko
znaša do 10.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo, razen za nakup specialne mehanizacije priključkov in opreme za primarno
kmetijsko proizvodnjo, kjer znaša najvišji
znesek pomoči 5.000 EUR,
– upravičenec, ki po prejemu sklepa
o odobritvi pomoči, ukrepa ne realizira oziroma ne sklene pogodbe z občino in mu
zaradi tega sredstva v letu 2009 ne bodo
izplačana, ni upravičen do pomoči v naslednjem proračunskem letu.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe v skladu s (točko III), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih
gospodarstev (KMG-MID) ter imajo v lasti
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine,
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za
potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na
območju občine.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov.
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
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Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva,
– stroški nakupa specialne kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen traktorjev),
– stroški nakupa računalniških programov za potrebe kmetijske dejavnosti,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev
novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad
špargljev, razen vinograda).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, lokacijska
informacija v primeru lastnega zemljišča
oziroma soglasje najemodajalca),
– predračun ob prijavi, račun oziroma
dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper, razen za nakup kmetijske
mehanizacije,
– obnova nad 0,2 ha trajnega nasada.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta (projektne dokumentacije za ureditev pašnika),
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun ob prijavi, račun oziroma
dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– lokacijska informacija,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne
službe Koper.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in obnovo namakalnih sistemov, pod pogojem, da taka naložba
vodi k zmanjševanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25% (nakup in zamenjava namakalne opreme).
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (kolikor je za ureditev zemljišča
potrebna tudi analiza tal so stroški teh storitev vključeni),
– stroški nakupa namakalne opreme.
Pogoji za pridobitev:
– program agromelioracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– lokacijska informacija,
– dokazilo o manjši porabi vode (potrdilo
Kmetijsko svetovalne službe oziroma pristojne inštitucije),
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– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne
službe Koper.
2. Varstvo tradicionalne krajine, dediščine in stavb
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% oziroma 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska
poslopja),
– do 100% upravičenih stroškov za
naložbe namenjene za ohranjanje nepro
izvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi
uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je
potreben za ohranitev značilnosti kulturne
dediščine na stavbah.
Najmanjši znesek pomoči je 500 EUR,
najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo letno.
Upravičenci do pomoči:
– lastniki proizvodnih in neproizvodnih
sredstev ter objektov na območju občine, ki
so vpisani v register kulturne dediščine, in
imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo,
– organizacije in društva, ki skrbijo za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine na
območju Mestne občine Koper.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe na področju naravne
in kulturne dediščine,
– predračun ob prijavi, račun oziroma
dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč,
– dokazilo o vpisu proizvodnih sredstev
ali objekta (tradicionalne stavbe) v register
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture,
– lokacijska informacija ali gradbeno dovoljenje,
– dokazilo o vpisu v register društev.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč,
vključno s stroški pregleda.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Mestne občine Koper.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi zaokrožitve zemljišč,
– dokazila o plačilu stroškov.
4. Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški zasnove in oblikovanja pro
izvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog
za priznanje geografskih označb in označb
porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda
skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja
kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za

zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih
normativov ali programov presoje vplivov na
okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije, članstvo v takih skupinah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
5.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu,
5.2. na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje osebe,
5.3. na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
5.4. za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev,
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih
opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 500
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov
in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
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Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom
na območju občine na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te
storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Mestne občine Koper.
B) Pomoči po uredbi de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju Mestne
občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov „de minimis” so zagotovljena v proračunu Mestne
občine Koper za leto 2009 v okvirni višini
61.000 EUR, od tega na proračunski postavki:
– 2836 Dopolnilne dejavnosti: v okvirni
višini 22.000 EUR,
– 2320 Kompleksne subvencije: v okvirni
višini 10.000 EUR,
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja: v okvirni višini 29.000 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep znaša do 50% upravičenih stroškov,
razen za ukrep Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev, kjer je bruto
intenzivnost pomoči do 100%.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec,
odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega
razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev
za posamezno naložbo pri ukrepu tehnične
pomoči pri predelavi, naložbe v opravljanje
dopolnilnih dejavnost ter naložbe v trženje
kmetijskih proizvodov s kmetij je do 5.000
EUR, pri ostalih ukrepih pa do višine 10.000
EUR.
III. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po razpisu
„de minimis” lahko zaprosijo kmetje – fizične
osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine
na območju Mestne občine Koper. Upravičenci so lahko tudi mikro podjetja ter pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti
z namenom razvoja podeželja. Prednost pri
dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, in sicer kmetje – fizične
osebe.
IV. Ukrepi
1. Tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema – polnilne linije, filtri, vinifikator-

– druge pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja izdelkov
s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– predračun za izvedene aktivnosti,
– dokazila o plačilu stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene
storitve od 1. 1. 2009 do 15. 9. 2009.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti tovornega transporta,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o opravljeni tovornih transportov na odročnih krajih v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do 15. 9. 2009,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in število prevozov letno.
II. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko
najkasneje do 15. 4. 2009 na naslov Mestna
občina Koper, Urad za družbene dejavnosti
in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Prijava na razpis mora biti vložena na
predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi
dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za
posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva
objave javnega razpisa v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, na sedežu Kmetijsko
svetovalne službe Koper ter na spletni strani
Mestne občine Koper www.koper.si.
Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti
z obvezno navedbo na prednji strani »Ne
odpiraj – razpis skupinske izjeme oziroma
de minimis«. V primeru, da prijavitelj pošilja
več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka
vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte
mora biti naveden naslov prijavitelja.
Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne
občine Koper, Urad za družbene dejavnosti
in razvoj (Zvezdan Primožič, tel. 664-62-44)
ali pri Kmetijsko svetovalni službi, Ulica
15. maja št. 17, Koper.
III. Način reševanja vlog
O dodelitvi pomoči odloči župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno vlog imenovane s sklepom župana. Pri
dodeljevanju državnih pomoči se bodo
upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Mestni občini Koper oziroma merila, ki so
objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog
ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija pozove, da v roku
8 dni od prejema obvestila vlogo dopolni.
Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku
ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno
dopolnili se zavrže.

ji, mlini, preše in črpalke), razen posod za
hrambo vina;
– stroški nakupa opreme za filtriranje in
stekleničenja olja, etiketirke (razen posod za
hrambo olja in opreme za predelavo oljk).
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev
s sedežem v občini ter ostali upravičenci
v skladu s točko III. tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– odločba o vpisu dejavnosti oziroma
o vpisu v register pridelovalcev vina in oljk;
– račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2009 do 1. 9. 2009.
2. Naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti
(predelava kmetijskih proizvodov in turizem
na kmetiji),
– stroški nakupa opreme za dopolnilne
dejavnosti (turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
– stroški nakupa opreme za predelavo
kmetijskih proizvodov,
– stroški obresti kreditov (realna obrestna mera) za naložbe v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in
turizem na kmetiji).
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo
z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji
in predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem
v občini ter ostali upravičenci v skladu s III.
točko tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– projektna dokumentacija naložbe,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od zaključka zadnjega razpisa do 15. 9. 2009,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti,
– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje).
3. Naložbe v trženje izdelkov in storitev
s kmetij
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja izdelkov
s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi,
zloženke, razstave, raziskave, svetovalne
storitve …),
– oprema prostorov za neposredno prodajo izdelkov na kmetiji,
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in
predelavo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
na območju občine ter ostali upravičenci
v skladu s III. točko tega razpisa,
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Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine,
v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu
razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni
v roku 30 dni od dneva odločitve Komisije
za pregled in oceno vlog. Sredstva bodo
upravičenci koristili na podlagi sklenjenih
pogodb.
Mestna občina Koper
Št. 330-14/2009
Ob-2197/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 8/09), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Krško za
programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 59/07) objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Krško za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2009, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2009 v okvirni višini 193.000 EUR.

Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (9. člen Pravilnika)
Varstvo tradicionalne krajine in stavb (10. člen Pravilnika)
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (11. člen Pravilnika)
Pomoč za zaokroževanje zemljišč (12. člen Pravilnika)
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (13. člen Pravilnika)
Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (16. člen Pravilnika)
Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (19. člen Pravilnika)
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Krško za leto 2009.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom
o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
do sredstev ni upravičen.

Višina sredstev
v EUR:
142.000
18.000
2.000
6.000
7.000
15.000
3.000
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(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih
sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje
velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
Občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih
površin, ki ležijo na območju Občine Krško.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev je
142.000 EUR (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki ...),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo, nakup in postavitev mrež proti toči
in nakup večletnega sadilnega materiala,
razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,

· 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
ali
· 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi
gob ali
· 8 ha gozdov ali
· 5 ha gozdnih plantaž ali
· 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– pri napravi pašnikov, postavitvi večletnih nasadov in izvedbi malih agrarnih operacij znaša minimalna površina 0,5 ha.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči
za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi
lastniški prevzem, ima stalno prebivališče
na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo
opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
3.000 EUR in največ 30.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 30.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih del
pri napravi pašnikov in izvedbi malih agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč na
upravičenca znaša najmanj 1.000 EUR in
največ 30.000 EUR. To je razvidno iz priloženih predračunov in sicer pri stroških za
nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke in pri stroških izvedbe
agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
(stroški za manjša zemeljska dela, ki ne
pomenijo večjega posega v prostor, stroški
odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev).
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50% na OMD in do
40% za ostala območja.
– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi in sicer
ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.

– stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč, ob upoštevanju naravovarstvene zakonodaje (stroški za manjša
zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev).
Upravičenci:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, in za investicije, ki so bile
izvedene na osnovi kredita ali leasinga,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
· 1 ha njiv ali vrtov ali
· 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
· 4 ha pašnikov ali
· 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
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2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
18.000 EUR (PP 5004).
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti
– objektov/tradicionalnih stavb skupnega
pomena, zaščitenih z občinskim Odlokom
ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno
za kulturo, in sicer za:
a) naložbe ali prizadevanja, namenjena
ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
b) naložbe ali prizadevanja za varstvo
dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah,
kot so kmetijska poslopja, če naložba ne
povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine
na podeželju.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za
rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo
objekta, projekt gradnje ali obnove,
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in investicije, ki so financirane iz
drugih javnih sredstev Republike Slovenije
in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt,
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju Občine
Krško,
– predložen mora biti načrt obnove,
– predloženi morajo biti predračuni.
Upravičenci:
– mikropodjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež objekta
v Občini Krško.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do
60% dejanskih stroškov oziroma do 75%
na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti
kmetije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
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3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
2.000 EUR (PP 5003).
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija
v tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009 na nacionalnem nivoju,
in sicer za:
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, ki od 1. januarja 2009 sklenejo zavarovalno pogodbo pri
izvajalcih zavarovanj.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2009
s priloženim računom.
Upravičenci:
Upravičenci so mala in srednje velika
podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva,
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za
leto 2009: Uradni list RS, št. 126/08),
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev: 6.000
EUR (PP 5069).
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje stroškov pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list,

– kopijo katastrskega načrta,
– notarsko overjeno pogodbo o menjavi
zemljišč,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla od 1. 1. 2009,
– v primeru, da prijavitelj ob prijavi priloži
predračune za stroške nastale pri izvedbi
pravnega posla, potem priloži račune in notarsko overjeno pogodbo pri zahtevku za
izplačilo.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
5. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
7.000 EUR (PP 5002).
Predmet podpore je:
– Izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin za
ustrezno registrirane pravne osebe, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči
v kmetijstvu za kmetovalce iz občine za naslednje teme:
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Pridelava zelenjadnic po ekoloških načelih –
preventiva pred boleznimi in škodljivci.
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Pakiranje oziroma konzerviranje zelenjave,
da ohranimo kakovost pridelkov daljši čas.
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Izobraževanje kmetov s področja varnosti in
zdravja pri delu.
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Ko pride na kmetijo veterinarski inšpektor.
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Uvajanje manj zastopanih sadnih vrst na
območje Občine Krško.
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Določitev pravih rokov za obiranje jabolk
in hrušk.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
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K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
– predračun, oziroma ponudbo, ki se glasi na naziv izvajalca,
– v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz
AJPES-a, da podjetje ni v težavah.
Upravičenci:
– pooblaščene in registrirane organizacije in pravne osebe, ki opravljajo storitve na
področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine
Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– reference in dokazila o izvajanju storitev na področju tehnične pomoči v kmetijstvu,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč se dodeli izvajalcu, ki je ponudil
najugodnejšo ponudbeno ceno, če sta za
isti naslov ali temo izobraževanja podala
vlogo dva vlagatelja,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
15.000 EUR (PP 5065).
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti
skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih
v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05),
– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije
in z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga
kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,

– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR
je potrebno predložiti poslovni načrt,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za gradnjo,
– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje podjetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah.
Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009
dalje,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
3.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 34.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij – UKREP 9
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
3.000 EUR (PP 5002).
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Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč
pri izobraževanju rednih dijakov, študentov
kmetijskih strok iz Občine Krško, ki bodo po
končanem šolanju ostali in delali na domači
kmetiji.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o vpisu na VI. ali VII. stopnjo
izobraževalnega programa,
– potrdilo o katastrskem dohodku.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV.,
V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske
smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij
s sedežem na območju Občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenec ima stalno prebivališče
v Občini Krško in živi na kmetiji, ki je vpisana
v register kmetijskih gospodarstev v Občini
Krško,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Finančne določbe:
– do 450 EUR/učenca v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje
do:
– petka, 10. 4. 2009 za ukrepe: naložbe
v kmetijska gospodarstva.
– petka, 22. 5. 2009 za ukrepe: tehnična podpora, varstvo tradicionalne krajine in
stavb in naložbe v DD.
– petka, 18. 9. 2009 za ukrepe: zavarovanje, zaokroževanje zemljišč in prevzemnik kmetije
na naslov: Občina Krško, Oddelek za
gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno
občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno
proizvodnjo«.
Ne odpiraj »JR – varstvo stavb«.
Ne odpiraj »JR – zavarovalne premije«.
Ne odpiraj »JR – zaokrožitev zemljišč«.
Ne odpiraj »JR – tehnična podpora«.
Ne odpiraj »JR – dopolnilna dejavnost«.
Ne odpiraj »JR – prevzemnik kmetije«.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
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Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan občine.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
V obrazložitvi sklepa se opredli še namen
ter opravičljive stroške za katere so bila
sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo
za katera so sredstva namenjena in sicer za
ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva,
Varstvo tradicionalne krajine in stavb in Zagotavljanje tehnične podpore.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku
8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško najkasneje do:
– 31. 8. 2009 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva,
– 30. 10. 2009 za ukrepe: zavarovanje,
zaokrožitev zemljišč, naložbe v dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, tehnična podpora, varstvo tradicionalne krajine in stavb in prevzemnik kmetije.
Zahtevku morajo biti priložena: pogodbi,
dokazila o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti ukrepov: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalne
krajine in stavb ter Zagotavljanje tehnične
podpore morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo
sklepa odobritve, kot račune z datumom po
31. 8. 2009, oziroma po 30. 10. 2009 komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Krško za leto
2009.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 6710-1-2009
Ob-2199/09
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 10. člena

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
in letnega programa športa v Občini Miklavž
na Dravskem polju za leto 2009
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov športa za leto 2009, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov:
– dejavnost otrok in mladine, invalidov
ter odraslih;
– dejavnost otrok in mladine usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
– športne prireditve;
– obnova objektov in opreme ter nakup
opreme;
– drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo športna društva (tudi sekcije društev, ki se ukvarjajo
s športom), njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa,
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
in so registrirana v Občini Miklavž. Sofinanciranje programov društev, ki niso registrirana v Občini Miklavž je možno le pod
pogojem, da gre za športne panoge, ki jih
ne izvajajo društva v Občini Miklavž in gre
za posameznike iz Občine Miklavž, ki imajo
status kategoriziranega športnika od 1. 6.
2008 dalje.
3. Pogoji sofinanciranja
– Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju, v skladu s sprejetim
Letnim programom športa v Občini Miklavž
na Dravskem polju.
– Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega 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 24. 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 ŠP 01 in izpolnjene
ostale obrazce za področja za katere programe kandidira prosilec;
– Finančno poročilo za leto 2008;
– Poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu;
– Kopijo pogodbe o najemu in ceni vadbenega prostora, če to ni športna dvorana
v Miklavžu;
– Dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev navedenih v tem javnem razpisu;
– Fotokopijo zaključnega računa za leto
2008, potrjeno s strani AJPES za pravne
osebe javnega ali zasebnega prava oziroma
odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike.
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
športa, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izdaji sklepa
o izbiri izvajalcev letnega programa športa
za leto 2009.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-2203/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti
v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/06)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) objavlja župan Občine
Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
dejavnosti v Občini Medvode
v letu 2009
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2009:
a) ohranjanje kulturne in naravne dediščine;
b) spodbujanje krajanov in mladine za
delo na področju turizma;
c) organizacija in usklajevanje aktivnosti;
č) promocija kraja;
d) urejanje turistične infrastrukture;
e) redna dejavnost turističnih društev.
3. Na razpisu lahko sodelujejo turistična
društva in njihove zveze, ki imajo sedež na
območju Občine Medvode in so registrirani
za delovanje na področju turizma ter imajo
urejeno evidenco o članstvu.
4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke
javnega razpisa je 40.000,00 EUR. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali
razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov
bo razpisnik določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral posameznemu
prijavitelju.
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu
2009, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 55/06).
6. Prijavitelji lahko z istim programom
kandidirajo le na enem občinskem javnem
razpisu v letu 2009.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2009.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis – Turizem 2009 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo
v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za
prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2009.
13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani
Občine Medvode (www.medvode.si).
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel.
041/378-050 Boštjan Luštrik in 361-95-25
Tatjana Komac.
Občina Medvode
Ob-2204/09
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list
RS, št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) objavlja župan Občine
Medvode
javni razpis
za sofinanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2009
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov ter redne
dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij
in društev ter združenj, ki delujejo na območju Občine Medvode oziroma za občane
Občine Medvode in so registrirani ter delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti.
3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne neprofitne organizacije in društva ter
združenja, ki izvajajo socialne, zdravstvene
in humanitarne dejavnosti na območju Občine Medvode oziroma za občane Občine
Medvode.
4. Merila in kriteriji po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov ter redne
dejavnosti v letu 2009 so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 10.000 EUR. Razpisnik si pridržuje
pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del
razpoložljivih sredstev. V primeru velikega
števila prijavljenih programov bo razpisnik
določil najvišje število programov, ki jih bo
sofinanciral posameznemu prijavitelju.
6. Prijavitelji lahko z istim programom
in projektom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2009.

7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2009.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni
razpis – socialna, zdravstvena in humanitarna dejavnost 2009 – ne odpiraj!« na naslov:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse prepozne vloge.
11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku
ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po
zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom
zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za
prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2009.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine
Medvode (www.medvode.si).
13. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode
pri Tatjani Komac, na tel. 361-95-25 in Sonji
Rifel, na tel. 361-95-43.
Občina Medvode
Ob-2206/09
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
ter sofinanciranje mladinskih projektov in
programov v Občini Medvode (Uradni list
RS, št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) objavlja župan Občine
Medvode
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov
in programov v Občini Medvode
v letu 2009
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednji
projekti in programi:
– projekti in programi za preprečevanje
zlorabe drog in drugih nevarnih substanc,
– projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje
ter učinkovito izrabo prostega časa,
– projekti mladinskega prostovoljnega
dela,
– informiranje in svetovanje mladim,
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– preventiva proti alkoholu, kajenju in
spolno prenosljivim boleznim,
– redno kakovostno preživljanje prostega časa.
3. Na razpisu lahko sodelujejo javni zavodi, društva, zveze društev, skladi, samostojni izvajalci in druge organizacije, ki izvajajo projekte in programe za mladino do
27 let v Občini Medvode, so registrirani za
opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo na razpis in imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov v letu 2009,
so določeni v Pravilniku za vrednotenje ter
sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 20.400 EUR. Razpisnik si pridržuje
pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih
koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov in projektov bo
razpisnik določil najvišje število programov
oziroma projektov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2009.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako
»Javni razpis – mladinski projekti in programi 2009 – ne odpiraj!« na naslov: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena
v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse prepozne vloge.
10. Prijavitelji lahko z istim programom
oziroma projektom kandidirajo le na enem
občinskem javnem razpisu v letu 2009.
11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku
ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po
zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom
zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni
o izbiri. Z izbranimi izvajalci projektov in programov bo župan Občine Medvode sklenil
pogodbe o sofinanciranju za leto 2009.
13. Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani Občine Medvode (www.
medvode.si).
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode, pri Sonji Rifel, na tel. 361-95-43.
Občina Medvode
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Ob-2208/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 67/04) objavlja župan
Občine Medvode
javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine
v Občini Medvode v letu 2009
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode
razpisuje za leto 2009 sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih
projektov s področja kulturne dediščine in
redne dejavnosti društev, ki so registrirana
za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine.
3. Namen razpisa je sofinancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih
spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni
za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Medvode;
3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje
predmetov kulturne dediščine;
3.5. raziskovalni in publicistični projekti
s področja kulturne dediščine.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
Pod točko 3.1.:
– društva morajo imeti v okviru svoje
dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode.
Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v postopku razglasitve na
območju Občine Medvode;
– prijavitelj je lahko lastnik ali upravljalec
kulturnega spomenika z ustreznim uradnim
dokazilom;
– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 20% upravičenih stroškov;
– prijavitelj mora pridobiti mnenje odgovornega konservatorja.
Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode, ki
imajo zagotovljene materialne, kadrovske
in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
5. Prednost pri financiranju bodo imeli
objekti:
– z večjo stopnjo zaščitenosti;
– glede na pomen spomenika v Občini
Medvode;
– glede na stopnjo ogroženosti objekta;
– projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo
za kulturo.
6. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovna komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepo-
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znih vlog ter vlog, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
7. Merila in kriteriji za sofinanciranje:
Točka 3.1.:
– društva do 5 članov;
– društva do 10 članov;
– društva do 30 članov;
– društva nad 30 članov.
Točke 3.2., 3.3. in 3.4.:
– stopnja zaščitenosti spomenika;
– pomen spomenika za občino;
– stopnja poškodovanosti objekta;
– projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Točka 3.5.:
– reference nosilca projekta;
– cilji projekta;
– pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in
predlagala višino sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, znaša 45.600,00 evrov.
Razpisnik lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih
programov oziroma projektov bo razpisnik
določil najvišje število programov, ki jih bo
sofinanciral posameznemu prijavitelju.
9. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
10. Prijavitelj lahko z istim projektom oziroma programom kandidira le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2009.
11. Rok za prijavo na javni razpis je
30 dni od objave razpisa v Uradnem listu
RS. Rok za prijavo na javni razpis začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
12. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo sredstev;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Občine Medvode (www.
medvode.si).
13. Način pošiljanja in vsebina vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu za posamezno razpisno
področje in mora imeti priložene obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsakega poslati v ločeni ovojnici in za vsak
projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode ali oddana v tajništvu občine.
Vsak prijavljen program mora biti poslan
v ovojnici z oznako »Javni razpis – kulturna
dediščina 2009 – Ne odpiraj!«
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti oziroma je bila do 15. ure
tega dne predložena v tajništvu Občine
Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.

Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge
pozval prijavitelja, da jo dopolni. V primeru,
da prijavitelj vloge ne bo dopolnil v roku, bo
vloga zavržena kot nepopolna.
14. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni
o izbiri.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2009.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode, pri Sonji Rifel, na tel. 361-95-43.
Občina Medvode
Št. 430-0003/2009-173
Ob-2213/09
Mestna občina Murska Sobota na podlagi 6. člena Odloka o predmetu, pogojih
in postopkih za podeljevanje in prenehanje
koncesije za izvajanje programa predšolske
vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 1/09)
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Mestne občine Murska
Sobota
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Murska Sobota.
2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva
za 3 oddelke kombiniranih skupin.
3. Območje izvajanja dejavnosti: območje Mestne občine Murska Sobota.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva;
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program;
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– imeti na območju določenem v razpisu
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s predpisi;
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– imeti večletni poslovni načrt in letni
delovni načrt;
– izvajati najmanj 9-urni dnevni program,
glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– dejavnost opravljati za ceno programa,
kot jo določa Mestni občinski svet.
5. Čas za katerega se dodeljuje koncesija: 20 let.
6. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 25. 5. 2009.
Kandidati morajo ponudbo oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota do vključno
25. 5. 2009 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na
hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani ovitka
mora biti zapisano: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: Koncesija za področje predšolske vzgoje«, na naslov Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.
7. Merila za izbiro:
– ocena objekta, prostora in opreme –
35 točk,
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– nadstandardni program – 20 točk,
– predlagana lastna cena programa –
15 točk,
– lokacija vrtca oziroma oddelka – 15
točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe –
10 točk,
– pisne pozitivne reference ponudnika
– 5 točk.
8. Čas odpiranja ponudb: 26. 5. 2009
ob 9. uri v prostorih Mestne občine Murska
Sobota.
Razpisna dokumentacija bo na voljo na
spletni strani Mestne občine Murska Sobota oziroma na Oddelku za gospodarske
in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, III. nadstropje, soba 6,
od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna
oseba: Darja Kadiš, tel. 525-16-65.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po
odpiranju ponudb.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 320-01-0001/2009
Ob-2216/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/07, 17/07, 8/08;
v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2009
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 19/08) objavlja Mestna občina Velenje (v nadaljevanju:
občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Velenje
v letu 2009
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto
2009 v Mestni občini Velenje po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo
komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se
dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 3)
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 4).
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepa 1 in 2, opredeljena v poglavju V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep 3, opredeljen v poglavju V:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, goz-

darstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep 4, opredeljen v poglavju V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
V. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša:
– za ukrepe 1, 3 in 4 skupaj 24.865
EUR,
– za ukrep 2 1.500 EUR.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki (v nadaljevanju: OMD).
B) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
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– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti (izjava na vlogi);
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije v posodobitev
hlevov mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali, kar
mora biti razvidno iz mnenja o upravičenosti
in ekonomičnosti investicije;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah (izjava
na vlogi).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pri-
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dobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na
OMD;
– najvišja vrednost naložbe na podlagi
predračunske vrednosti je 7.000,00 EUR
(brez DDV);
– če naložbo izvajajo mladi kmetje (nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti mlajši od 40 let) v petih letih od vzpostavitve
kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost
pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo
biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je
določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo
biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005);
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR
na kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor
višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na OMD iz
nacionalnih virov in lokalnih virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (finančne podpore občine se ne
dodelijo za obnovo in adaptacijo gnojnih jam
in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
»Nitratna direktiva);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
sadilnega materiala, postavitev mrež proti
toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
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– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v letu
2009 že prejelo javna sredstva za namen
te investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 2
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi).
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2009.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– sofinancira se zavarovalna premija za
zavarovanje živali za primer bolezni upravičencem, ki so sklenili zavarovalno pogodbo
v času od 25. 6. 2008 do izteka prijavnega
roka javnega razpisa,
– znesek sofinanciranja zavarovanja živali za primer bolezni znaša do 7 EUR/žival;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 EUR na upravičenca na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj,
kot je določen najmanjši znesek dodeljene
pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,

– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – ukrep 3
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten letni program
dela izvajalca izobraževanj oziroma storitev
z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec
za to odloči, ter ostala dokazila, zahtevana
v javnem razpisu;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Občina z upravičenci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči do
1.000 EUR/program letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
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4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,

– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2009«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/ (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na Mestni občini Velenje –
Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje
(kletni prostori). Razpisno dokumentacijo je
možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2009,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za gospodarstvo in finance, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo
biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2008 – številka ukrepa« od začetka
razpisa do vključno:
– 13. maja 2009 – za ukrepe 1, 3 in 4,
– 28. avgusta 2009 – za ukrep 2.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če
je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno v vložišču Mestne občine Velenje, kletna
etaža.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zaintere-

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije
s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te
(ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja vrednost naložbe na podlagi
predračunske vrednosti je 7.000,00 EUR
(brez DDV),
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 200 EUR, največji pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
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sirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
tel. 03/896-16-82 (Metka Špindler).
Mestna občine Velenje
Št. 094-1/2009
Ob-2244/09
Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08)
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana objavlja
javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad za
leto 2009
Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne
stvaritve s področja umetnosti in kulture,
ki pomembno oblikujejo kulturno življenje
prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor
tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci
prejeli mednarodna priznanja oziroma so
s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi in predstavitvi mesta Ljubljane doma
in v svetu.
Župančičevo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci z območja Mestne občine Ljub
ljana za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile
javnosti predstavljene v obdobju preteklih
dveh let (od konca marca 2007 do vključno
marca 2009) ali za delo iz daljšega obdobja,
ki trajno obogati kulturno zakladnico Mestne
občine Ljubljana in je lahko izjemen kulturni
dosežek tudi v mednarodnem merilu. Kadar
gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma razločiti posameznikovega
kulturnega prispevka, lahko dobi Župančičevo nagrado skupina ustvarjalcev.
Mestna občina Ljubljana bo podelila največ štiri Župančičeve nagrade.
Pobudo za podelitev Župančičeve nagrade lahko podajo posamezniki in pravne
osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Mestni občini Ljubljana. Prav tako
lahko tudi člani Komisije za podelitev Župančičeve nagrade, v skladu z razpisom,
sami predlagajo druge kandidate po svoji
presoji.
Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade. Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat in v tekočem letu največ
eno priznanje Mestne občine Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– podatke o kandidatu: ime in priimek
oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum
v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter
v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, kolikor je to mogoče;
– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba,
soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče;
– podatke o pobudniku: ime in priimek
oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon
ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba,
še kontaktno osebo;
– navedbo vrste nagrade: za življenjsko
delo, za delo iz obdobja preteklih dveh let;
– utemeljitev pobude ter morebitna druga
mnenja tistih, ki pobudo podpirajo.
Če pobudnik ne bo pridobil soglasja kandidata, bo Komisija za podelitev Župančičevih nagrad sama pozvala kandidata, da
poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru,
da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje
za uporabo osebnih podatkov. Če kandidat
ne bo podal soglasja, bo pobuda izločena iz
nadaljnje obravnave.
Pobude za podelitev Župančičeve nagrade pošljite na naslov: Mestna občina

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ljubljana – sprejemna pisarna, Komisija za
podelitev Župančičevih nagrad za leto 2009,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, do vključno
13. aprila 2009 v zaprti ovojnici s pripisom
»Za razpis: Župančičeve nagrade 2009 –
Ne odpiraj!«
Pobudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 14 dni po izboru.
Javni razpis za podelitev Župančičevih
nagrad 2009 bo od dneva objave v Uradnem listu RS dosegljiv tudi na spletni strani
Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si)
in v glasilu Ljubljana. Dodatne informacije
lahko dobite na Oddelku za kulturo Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana, Ambrožev
trg 7 pri sekretarki Komisije za podelitev
Župančičevih nagrad Manji Ravbar po tel.
01/306-48-38 in 01/306-48-45 ter po e-pošti:
manja.ravbar@ljubljana.si.
Uradne ure po telefonu so vsak dan od
9. do 11. ure.
Mestna občina Ljubljana
Ob-2254/09
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 122/08) in določil Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov s področja socialnega varstva
v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 35/05)
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Mestni Občini
Slovenj Gradec za leto 2009
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva.
2. Programi za starejše.
3. Programi preprečevanja zasvojenosti.
4. Programi za otroke in mladino.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so
registrirana v skladu z Zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99),
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov.

Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih
organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema invalidsko oziroma
katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet
ostalih treh področij tega razpisa.
– Za področje programov za starejše se
lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna
skupina vsaj v 50% predstavlja populacijo,
starejšo od 65 let.
– Za področje mladinskih programov se
lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade do 27. leta starosti.
– Za področje preprečevanja zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana sredstva niso namenjena programom zdravljenja
zasvojenosti.
Vsi prijavljeni programi, posebno pa še
programi, opredeljeni v prvi alineji, ne smejo
biti sestavni del rednega delovanja posameznega prijavitelja in morajo kot taki občini
doprinesti neko dodano vrednost v smislu
izvajanja socialnih programov. Kolikor bo
ugotovljeno, da prijavljeni program ne bo
vseboval te dodane vrednosti oziroma ne bo
izpolnjeval katerega izmed meril in kriterijev
za dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo
s sklepom avtomatično izločen.
IV. Orientacijska vrednost programov
Predvidena orientacijska vrednost vseh
programov v letu 2009 je 17.750,00 EUR,
in sicer za:
– programe pod točko 1: 5.000,00 EUR,
– programe pod točko 2: 5.000,00 EUR,
– programe pod točko 3: 3.750,00 EUR,
– programe pod točko 4: 4.000,00 EUR,
pri čemer je celoten znesek v vrednosti
4.000,00 EUR namenjen izvajanju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec.
V. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji
dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo
v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel.
02/88-121-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2009 lahko najdete tudi na Internetni
strani Mestne občine Slovenj Gradec z naslovom http://www.slovenjgradec.si.
VI. Predložitev ponudb:
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko z datumom
oddaje 10. 4. 2009 ali v vložišču na sedežu
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 12.
ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
in mora vsebovati vse obvezne priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2, 3
oziroma 4, odvisno za katero področje se
ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik
prijavlja z več programi na različna področja,
mora biti ponudba podana v zaprti kuverti
za vsako področje posebej. Več programov
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istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži
posebej izdelano ponudbo.
VII. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo opravila strokovna komisija na sedežu
naročnika dne 15. 4. 2009. Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki
v roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena
kot nepopolna.
VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 120 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 030-3/2006
Ob-2258/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika
o izbiri kulturnih programov in projektov, ki
se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04,
37/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov iz proračunskih sredstev
Mestne občine Slovenj Gradec v letu
2009
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva kulturne
ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki
so v javnem interesu.
2. Predmet razpisa: namen poziva je
finančno podpreti vse oblike ustvarjanja,
poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih
javnih kulturnih programov in projektov, ki
ne sodijo v programe javne službe, bogatijo
pa pestrost kulturnega dogajanja v občini in
zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali
vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno
dejavnost s področja kulture ter strokovni
razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu
(v nadaljevanju: projekti).
3. Na razpisu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture za projekte, ki ne sodijo
v obseg javne službe,
– organizacije in društva s področja kulture s statusom pravne osebe za projekte, ki
ne sodijo v obseg dejavnosti sofinancirane
iz drugih občinskih proračunskih virov,
– mladi umetniki/ce in druge fizične osebe – ustvarjalci/ke kulturnih projektov
ob pogoju, da:
– imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– so registrirani in delujejo na področju
kulturno-umetniške dejavnosti vsaj eno leto
pred prijavo na razpis,
– imajo urejeno evidenco članstva in sodelavcev,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske po-

goje za kvalitetno uresničitev zastavljenega
projekta,
– za prijavljen projekt imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo
zastavljenega projekta in imajo zagotovljen
najmanj 50% delež sredstev iz drugih virov,
ki ne bremenijo občinskega proračuna.
Predlagatelj programa lahko sodeluje na
tem razpisu z enim programom ali projektom, lahko pa kot partner sodeluje tudi v drugih programih. S predlaganim programom
ne sme sodelovati na nobenem drugem razpisu Mestne občine Slovenj Gradec.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev:
okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
namenjenih temu razpisu znaša 6.000,00
EUR.
5. Splošni pogoji razpisa
Pri izboru med predlaganimi programi bo
upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in
medijska odmevnost projekta. Prednost pri
izbiri bodo imeli projekti za otroke in mladino
ter projekti že uveljavljenih avtorjev.
Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo
le s projekti, ki se bodo izvedli v letu 2009.
6. Merila in kriteriji za izbor
Strokovna komisija za kulturo bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) udeležba na občinskih, medobčinskih,
državnih in mednarodnih prireditvah,
e) aktualnost projekta za Slovenj Gradec,
f) predviden način izvedbe projekta,
g) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje so sestavni del
razpisne dokumentacije.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– merila in kriterije za izbor,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– obrazec poročila.
Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču in na spletnih straneh naročnika 30 dni
od dneva objave tega razpisa.
8. Razpisni rok: javni razpis se začne
16. 3. 2009 in traja do 16. 4. 2009.
9. Oddaja in dostava ponudb
Prijavitelji morajo prijave oddati na pošti
do zaključka razpisnega roka, to je do 16. 4.
2009 na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali
osebno najkasneje 16. 4. 2009 do 15. ure,
v vložišču na sedežu naročnika.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena »Ne odpiraj – Javni razpis
– kultura 2009« in naslovljena: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec.
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način kot velja za
pošiljanje vloge in sicer v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – dopolnilna vloga na
javni razpis – kultura 2009«. Dopolnjevanje
vlog po poteku razpisnega roka ne bo več
mogoče.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo
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ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo
oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
10. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo opravila strokovna komisija na sedežu
naročnika dne 22. 4. 2009. Odpiranje ponudb ni javno.
11. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku dveh mesecev
po odpiranju ponudb.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
v zvezi s tem razpisom je Špela Pruš, tel.
02/881-21-39, e-naslov: spela.prus@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 030-3/2006
Ob-2259/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika
o izbiri kulturnih programov in projektov, ki
se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04,
37/08) Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje
javni razpis
za sofinanciranje projektov ohranjanja
kulturne dediščine v Mestni občini
Slovenj Gradec v letu 2009
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva lastnike in
skrbnike kulturnih spomenikov k predložitvi
ponudb za sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine (v nadaljevanju:
projekti).
2. Predmet razpisa: namen razpisa je
izbrati in finančno podpreti projekte vzdrževanja in obnove ter javne predstavitve ali
odkupov nepremičnih in premičnih kulturnih
spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Na razpisu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture, skrbniki kulturnih spomenikov za projekte, ki ne sodijo v obseg javne
službe,
– lastniki kulturnih spomenikov v Mestni
občini Slovenj Gradec določenih z Odlokom
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94),
– lastniki premične in nepremične kulturne dediščine, ki je vpisana v zbirni register dediščine ali je po mnenju pristojne
strokovne službe posebnega kulturnega ali
zgodovinskega pomena za Mestno občino
Slovenj Gradec
ob pogoju, da:
– gre za izkazane nadpovprečne stroške
pri vzdrževanju ali odkupu spomenika zaradi
spomeniške funkcije,
– imajo nesporno urejeno lastništvo (dokazilo: izpisek iz zemljiške knjige za nepremične ali dokazilo o lastništvu in izvoru za
premične spomenike ali pogodbo o odkupu),
– se spomenik nahaja na območju Mestne občine Slovenj Gradec in je dostopen
za javnost,
– je za spomenik izdelan konzervatorski program ter zagotovljen nadzor pristojne
strokovne institucije,
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– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– izbrani izvajalec del s svojimi referencami zagotavlja kvalitetno izvedbo del na
spomeniku,
– imajo za prijavljen projekt izdelan izvedbeni načrt s popisom del, iz katerega
izhaja vrednost nadpovprečnih stroškov zaradi spomeniške funkcije, in natančno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo projekta
ter zagotovljen najmanj 50% delež sredstev
iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev,
pridobljenih iz drugih virov,
– za projekt ne kandidira in ni prejel nobenih drugih občinskih proračunskih sredstev.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu je 10.410,00
EUR.
5. Splošni pogoji razpisa
Pri izboru med predlaganimi projekti
bo upoštevana predvsem po mnenju strokovne institucije velika stopnja ogroženosti
spomenika, kar ima lahko za posledico celo
trajno uničenje dela pomembne kulturne
dediščine. Prednost pri izbiri bodo imeli
projekti, kjer gre za nadaljevanje že začetih del za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije ter projekti, ki so
po svoji kulturni pričevalnosti, gospodarski
koristnosti ter turistični zanimivosti v posebnem javnem interesu Mestne občine
Slovenj Gradec.
Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo
le s projekti oziroma fazami projekta, ki bodo
realizirani v letu 2009.
6. Merila in kriteriji ta izbor
Strokovna komisija za kulturo bo za ocenitev prijav uporabila naslednja merila:
– pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec,
– stopnja ogroženosti spomenika,
– strokovna priprava in zaokroženost
programa,
– finančna konstrukcija programa,
– nadaljevanje že začetih posegov na
spomeniku,
– dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma skrbnikov za ohranitev spomenika in
njegove spomeniške funkcije,
– projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji kulturnozgodovinske pričevalnosti.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe,
– obrazec poročila.
Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču in na spletnih straneh naročnika 30 dni
od dneva objave tega razpisa.
8. Razpisni rok: javni razpis se začne
16. 3. 2009 in traja do 16. 4. 2009.
9. Oddaja in dostava ponudb
Prijavitelji morajo prijave oddati na pošti
do zaključka razpisnega roka, to je do 16. 4.
2009, na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno najkasneje 16. 4. 2009 do
15. ure, v vložišču na sedežu naročnika.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena »Ne odpiraj – Javni razpis
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– Kulturna dediščina 2009« in naslovljena:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec.
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način kot velja za
pošiljanje vloge in sicer v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – dopolnilna vloga na
javni razpis – Kulturna dediščina 2009«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka
ne bo več mogoče.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo
oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
10. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo opravila strokovna komisija na sedežu
naročnika dne 22. 4. 2009. Odpiranje ponudb ni javno.
11. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku dveh mesecev
po odpiranju ponudb.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
v zvezi s tem razpisom je Špela Pruš, tel.
02/881-21-39, e-naslov: spela.prus@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-2260/09
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Kuzma (Uradni
list RS, št. 17/09) in Odloka o proračunu
Občine Kuzma za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 17/09) objavlja Občina Kuzma
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa
športa v Občini Kuzma za leto 2009
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Kuzma za leto 2009.
II. Naročnik javnega razpisa: Občina
Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih
programov v letu 2009 in sofinanciranje naslednjih vsebin:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje zvez športnih društev, ki jih
ustanovijo društva za posamezne športne
panoge in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih programov,
– propagandna dejavnost v športu,
– športne prireditve,
– promocija športa in občine s športom,
– informiranje o športu v medijih,
– mednarodna dejavnost v športu,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.

IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za
posamezna področja oziroma športne panoge,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo izvajalci športnih programov, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Kuzma,
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Kuzma in
imajo v svoji dejavnosti registrirano športno
dejavnost (pogoj velja tudi za javne zavode),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene
delavce za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih programov
in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost,
– da so registrirani in na območju Občine
Kuzma delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za
programe, za katere kandidirajo na javnem
razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (pogoj
velja samo za društva in zveze).
V. Merila za sofinanciranje programov
športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in
kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Kuzma (Uradni
list RS, št. 17/09).
VI. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki
je namenjena za programe iz III. točke tega
razpisa je 17.500 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v v letu 2009.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kuzma mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občinski upravi Občine
Kuzma.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani Občine Kuzma: www.obcina-kuzma.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na občinski upravi Občine Kuzma pri Simoni Čurman, na tel. 02/555-80-14,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
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IX. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno na občinski upravi Občine
Kuzma ali po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 15. aprila 2009 na naslov:
Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma,
s pripisom »Javni razpis – Ne odpiraj« in
z oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Kuzma za leto 2009«.
Šteje se, da je vloga prispela, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do
12. ure oddana na občinsko upravo Občine Kuzma.
Na ovojnici mora biti napisano:
– naslov izvajalca športnega programa
(polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kuzma).
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila najkasneje do 30. aprila 2009.
Vloge bo odpirala komisija, katero imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po
sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega
razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2009.
Občina Kuzma
Št. 81/2009
Ob-2270/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Odlokom
o proračunu Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 14/09), Občina Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava objavlja

čja

javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih
programov, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Občina Lendava
1. Predmet razpisa in razpisna podro-

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v letu 2009, ki jih
Občina Lendava sofinancira iz občinskega
proračuna in so v javnem interesu Občine
Lendava. Sofinancirajo se tisti programi, ki
bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in
v svojih delih dostopen javnosti, ustreza
umetniškim, kulturno političnim, strokovnim
in drugim kriterijem in ga izvajalec izvaja
skozi vse leto.
Občina Lendava sofinancira programe
na naslednjih kulturnih področjih: glasbena,
folklorna, plesna, gledališka in lutkovna dejavnost, ples, likovna in literarna dejavnost,
založništvo, filmska in videoprodukcija ter
fotografija, izobraževalna in raziskovalna
dejavnost s področja kulture, novi mediji in
druge vsebine s področja kulture.
Najemnina za vadbene prostore in obratovalni stroški prostorov, ki jih uporabljajo
društva za svojo dejavnost oziroma obnova
objektov in prostorov, v katerih se izvaja
dejavnost društev, se ne sofinancira po teh
pogojih in kriterijih.
2. Cilji razpisa
Občina Lendava bo programe na razpisnih področjih v letu 2009 podpirala v skladu s cilji razvojnega programa Občine Len-
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dava za obdobje 2007–2013 in naslednjimi
kratkoročnimi cilji:
– povezovanje programov in izvajalcev
ter vključevanje v programske aktivnosti
lokalnega okolja,
– spodbujanje izvirnih in kakovostnih
programov na področju kulturne dediščine,
– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju Občine Lendava in ki pomembno
prispevajo k razvoju Občine Lendava na
področju kulture,
– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin
občinstvu na območju Občine Lendava,
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju Občine
Lendava,
– dopolnjuje programsko dejavnost institucij s področja kulture na območju Občine Lendava.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Predlagatelj posameznega programa
mora ustrezati naslednjim pogojem in merilom:
– je društvo, ustanovljeno in registrirano
skladno z Zakonom o društvih, za opravljanje dejavnosti na področju kulture, s sedežem v Občini Lendava,
– zveza kulturnih društev registrirana na
podlagi zakonskih predpisov, s sedežem
v Občini Lendava,
– deluje na neprofitni osnovi,
– da na razpisnem področju kakovostno
deluje vsaj 1 leto,
– uresničuje navedene cilje, zlasti razvijanje ustvarjalnosti in kulturnega življenja
v svojem okolju,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev aktivnosti na področju kulture,
– so društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo
dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.
Predlagani program ustreza merilom,
če:
– sodi na področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti,
– bo izveden v letu 2009,
– je nekomercialne narave; to pomeni,
da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za
izvedbo ne prejemajo plačila,
– resorno ne spada na druga področja
kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.,
– je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen
ter ima jasno in kakovostno vsebinsko in
oblikovno zasnovo,
– uresničuje cilje, ki so pomembni v lokalnem okolju,
– zaprošeni znesek ne presega 70% celotne predvidene vrednosti programa,
– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to predlagatelj
dokaže z navedbo predvidenih finančnih
virov,
– ima realno finančno konstrukcijo (iz
prijave je razvidno, da je izvedljiv glede na
razpoložljive vire).
4. Kriteriji za izbiro programov
Kriteriji za izbiro programov v skladu
s kratkoročnimi cilji razvojnega programa
Občine Lendava za obdobje 2007-2013
so:

Stran
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Kriteriji
Leto delovanja

Število članov

Dopolnjevanje in zaokroževanje programske
ponudbe na območju Občine Lendava

Izvirnost predložnega letnega programa in
celovitost programa

Nekomercialna naravnanost in lastna finančna
udeležba
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manj kot 1 leto
1-3 leta
nad 5 let
manj kot 10
10 – 30
nad 30
ga ni

Točke
0 točk
5 točk
10 točk
0 točk
5 točk
10 točk
0 točk

šibak
močan
ni zaznan

5 točk
10 točk
0 točk

šibak
močan
do 10%

5 točk
10 točk
0 točk

10 – 30%
nad 30%

5 točk
10 točk

5. Uporaba kriterijev in postopek odločanja o vlogah
Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge predlagateljev, ki bodo izpolnjevali z razpisom določene pogoje, obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev.
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Število točk za posamezni razpisni
kriterij je ovrednoteno s točkami 0, 5 in 10
točk. Najvišje možno število prejetih točk za
posamezne programe je 50 točk.
Za sofinanciranje bodo izbrani tisti programi predlagateljev, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje in bodo v postopku izbire
glede na zgoraj navedene kriterije ocenjeni
oziroma ovrednoteni višje.
Število odobrenih programov za razpisana področja je odvisno od:
– števila prejetih točk in
– presoje strokovne komisije o številu
izvedljivosti programov glede na njihovo finančno konstrukcijo in obsegom razpisanih
sredstev.
Višina odobrenih sredstev za programe
je odvisna od:
– skupne višine prejetih točk za posamezen program,
– obsega in zahtevnosti programa, pri
čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih
točk.
Na podlagi predloga strokovne komisije
župan izda odločbo, s katero določi, katere
kulturne programe se sprejme v financiranje
ter v kakšnem deležu, in katere ne.
6. Okvrina vrednost razpisanih sredstev:
okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
programe znaša 50.000,00 EUR.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2009 in sicer do konca
tekočega leta.
Občina Lendava bo z izbranim predlagateljem programa sklenila pogodbo o sofinanciranju programa v letu 2009.
8. Razpisni rok: razpis se začne 13. 3.
2009 in zaključi 14. 4. 2009. Kot pravočasne
se štejejo vloge, ki so bile oddane na pošto
najkasneje do 14. 4. 2009, kar je razvidno
iz poštnega žiga.
9. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog,
– izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev.
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega programa predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in ožigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– priloge k prijavnem obrazcu.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji programov v razpisnem roku dvignejo
na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220
Lendava, med uradnimi urami (ponedeljek,
torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure in petek od 8. do 13 ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi
s spletne strani Občine Lendava http://www.
lendava.si (razpisi).
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu in mora vsebovati
vse bistvene sestavine vloge ter obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelji pošljejo svoje predloge
v zaprtih kuvertah (priporočeno s povratnico) na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, z obveznim pripisom
na sprednji strani »Ne odpiraj – Javni razpis
– Kulturni programi 2009«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
predlagatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne
dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le
v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko
s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na
prednji strani: »Ne odpiraj – Javni razpis –
Kulturni programi 2009« – z navedbo vloge,
na katero se dopolnitev nanaša.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ne bo več možno.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija ter ni poslana na način, kot je to zahtevano v tem
razpisu.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih
pogojev.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog se bo pričelo 16. 4. 2009
ob 10. uri v prostorih Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
Občina Lendava bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo
predlagatelja, ki:
– je ni vložil upravičeni predlagatelj;
– ni pravočasna;
– ni popolna.
Občina Lendava bo najkasneje v roku
dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog
obvestila predlagatelje programov o predlogu strokovne komisije in strokovne službe
z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Občina Lendava bo izbrala
predloge za sofinanciranje programov po
postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in največ do vrednosti,
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določenih s proračunom Občine Lendava
za leto 2009.
12. Informacije v zvezi z razpisom
Dodatna informacije v zvezi z razpisom
dobite na Občini Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava, tel. 02/57-72-500, kontaktna
oseba: Brigita Banotai ali e-pošta brigita.banotai@lendava.si.
Zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 3. 2009.
Občina Lendava
Št. 81/2009
Ob-2271/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izbiro in merilih za sofinanciranje programov
s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava (Uradni list RS, št.
54/04), 17. člena Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS št. 26/99, 119/00, 69/02 in
69/06) in Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09),
Občina Lendava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v letu 2009, ki
jih bo Občina Lendava sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. V postopku izbire programov in projektov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2009,
ki jih bo Občina Lendava sofinancirala iz
občinskega proračuna, bodo izbrani tisti
programi, ki bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in so v javnem interesu Občine Lendava.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci programov:
– invalidska in humanitarna društva, registrirana v skladu z zakonom o društvih,
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
in pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področji socialnega in zdravstvenega varstva,
– druga društva in organizacije, ki izvajajo programe s področja socialnega in
zdravstvenega varstva.
3. Pogoji, ki jih morajo izvajalci programov izpolnjevati:
– da imajo sedež v Občini Lendava ali
izvajajo dejavnost na območju Občine Lendava ne glede na sedež, če je program
oziroma dejavnost namenjena za občane
Občine Lendava,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje programov dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za društva).
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dvignete na Občini Lendava,
Glavna ulica 20, Lendava, v sprejemni pisarni, v času uradnih ur in sicer do roka za
oddajo prijav. Razpisna dokumentacija s priloženimi obrazci je dosegljiva tudi na spletni
strani Občine Lendava, www.lendava.si.
5. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do 14. 4. 2009 do 12. ure. Za pravočasno se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka
prispele na sedež Občine Lendava.
6. V roku prispele ponudbe, popolne
in pravilno izpolnjene, bodo ovrednotene
v skladu z merili za izbor programov. Merila
so sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Vlagatelji bodo o izboru obveščeni
najpozneje v 30 dneh po poteku roka za

prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci
programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju za leto 2009.
8. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite
na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica
20, 9220 Lendava, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva v letu 2009 – Ne odpiraj«.
9. Podrobnejše informacije lahko dobite
pri Biro Tereziji, tel: 02/577-25-22.
10. Zahteva za objavo je bila odposlana
dne 6. 3. 2009.
Občina Lendava
Št. 81/2009
Ob-2272/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Lendava za leto
2009 (Uradni list RS, št. 14/09), Občina Lendava objavlja
javni razpis
za financiranje projektov s področja
delovanja civilnih in naravovarstvenih
organizacij v Občini Lendava v letu
2009
Namen razpisa je izbira projektov s področja delovanja civilnih in naravovarstvenih
organizacij.
1. Občina Lendava bo iz sredstev proračuna za leto 2009 sofinancirala projekte s področja delovanja civilnih in naravovarstvenih organizacij, katerih vsebina bo
predvsem:
1.1. Civilne organizacije:
– aktivnosti nekomercialnega značaja,
– programi izobraževanja,
– programi različnih prireditev,
– vključevanje v programe občinskih praznovanj in prireditev,
– prostovoljno delo,
– humanitarne dejavnosti,
– raziskovalno delo.
1.2. Naravovarstvene organizacije:
– aktivnosti nekomercialnega značaja na
naravovarstvenem področju,
– programi izobraževanja s področja varstva okolja v občini,
– ekološko-raziskovalno delo,
– gozdne učne poti,
– programi različnih prireditev na občinski ravni vezanih na naravovarstveno področje,
– vključevanje v občinske naravovarstvene programe in okoljske projekte.
2. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe (društva, ustanove, klubi, zveze društev, ki jih ustanovijo društva, verske skupnosti ter druge organizacije in združenja)
in fizične osebe, ki izvajajo dejavnost na
področju dejavnosti civilnih in naravovarstvenih organizacij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani v Občini Lendava oziroma so občani Občine Lendava,
– svojo dejavnost izvajajo na območju
Občine Lendava,
– prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta,
– da so izpolnjevali pogodbene obveznosti, ko so bili pogodbena stranka z Občino
Lendava.
Projekti subjektov, ki izpolnjujejo pogoje
tega razpisa in so sofinancirani s strani Ob-
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čine Lendava na drugi osnovi za isti projekt,
ne morejo biti sofinancirani skladno s tem
razpisom.
3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2009.
4. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo
vlogo za izvedbo več projektov iz razpisa,
vendar največ 2, na predpisanih obrazcih,
ki so priloga temu razpisu.
5. Vloge projektov prijaviteljev morajo temeljiti na kratkoročnih razvojnih ciljih občine,
ki predstavljajo 60% meril in 40% ostalih
meril.
Merila so sledeča:
1.
2.
3.
4.
5.

Kratkoročni cilji
Vsebina programa
Dostopnost programa
Izdelana organizacijska shema izvedbe
programa
Izdelana zaprta in
realna finančna
konstrukcija izvedbe
programa

do 60 točk
do 20 točk
do 10 točk
do 5 točk
do 5 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj, je 100.
1. Kratkoročni cilji:
1.1. razvoj krajevnih skupnosti in mesta
Lendava – 6 točk,
1.2. gospodarstvo in zaposlovanje – 6
točk,
1.3. varstvo okolja – 6 točk,
1.4. razvoj kulture, športa in interesnih
dejavnosti – 6 točk,
1.5. vsem enake možnosti in solidarnost
– 6 točk,
1.6. vzgoja in izobraževanje – 6 točk,
1.7. narodnost in multikulturnost – 6
točk,
1.8. projekti financirani iz EU – 6 točk,
1.9. povezanost s projektom »Murania«
– 6 točk,
1.10. učinkovita in racionalna občinska
uprava ter uravnovešen proračun – 6 točk,
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju,
je 60.
2. Vsebina programa:
2.1. kakovost predloženega programa –
15 točk,
2.2. način izvedbe, metode – 5 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju,
je – 20.
3. Dostopnost programa
3.1. Število uporabnikov oziroma sodelujočih v programu:
– do 10 oseb – 0 točk,
– od 10 do 20 oseb – 4 točke,
– od 20 do 30 oseb – 6 točk,
– od 30 do 40 oseb – 8 točk,
– nad 40 oseb – 10 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju,
je 10.
4. Izdelana organizacijska shema izvedbe programa:
4.1. projekt ima natančno določene cilje
–3 točke,
4.2. za izvedbo programa je izdelan časovni načrt – 1 točka,
4.3 program bodo izvajali strokovno
usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba stroke) – 1 točka.
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Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju,
je 5.
5. Izdelana zaprta in realna finančna
konstrukcija izvedbe programa:
5.1. program ima jasno opredeljene vire
financiranja – 3 točke,
5.2. program bo financiran iz več kot
dveh virov (mišljena so sredstva, pridobljena
na podlagi predmetnega razpisa in sredstva,
pridobljena iz ostalih virov) – 1 točka,
5.3. program ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost – 1 točka.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju,
je – 5.
V postopku bodo iz nadaljnje obravnave
izločene vloge prijaviteljev, ki:
– bodo dosegli od možnih 100 točk 59
točk in manj,
– v primeru, če so bili že pogodbena
stranka z Občino Lendava pa niso izpolnili
pogodbene obveznosti.
6. Razpisna dokumentacija z obrazci za
prijavo je na voljo na spletnih straneh Občine Lendava (www.lendava.si) in v sprejemni
pisarni Občine Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava. Dodatne informacije lahko
dobijo interesenti vsak dan od 8. do 12. ure
pri Darji Šoš oziroma po tel. 02/57-72-551
oziroma po el. pošti: darja.sos@lendava.si.
7. Rok za oddajo vlog projektov je do
14. 4. 2009 do 12. ure. Za pravočasno se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež Občine Lendava. Vloge
morajo v celoti izpolnjevati zahteve po tem
razpisu.
8. Vlagatelji morajo popolne vloge oddati
na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica
20, 9220 Lendava, osebno oziroma na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: Program za civilne
in naravovarstvene organizacije.«
9. Odpiranje vlog bo izvedla komisija,
imenovana s sklepom župana Občine Lendava. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo izločene iz nadaljnje obravnave
s sklepom.
Prijavitelji, katerih vloge bodo oddane
v predpisanem roku, pa ne bodo opremljene in pripravljene skladno z zahtevami tega
razpisa, bodo lahko vlogo dopolnili v roku
8 dni od prejema poziva.
11. O vlogah odloči s sklepom na podlagi
predloga strokovne komisije župan najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja
razpisa.
12. Zahteva za objavo je bila odposlana
dne 6. 3. 2009.
Občina Lendava
Št. 81/2009
Ob-2273/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Lendava za leto
2009, Občina Lendava (Uradni list RS, št.
14/09) objavlja
javni razpis
za financiranje projektov
s področja mladinske dejavnosti in
medgeneracijskega dialoga v Občini
Lendava v letu 2009
Namen razpisa je izbira projektov s področja mladinske in medgeneracijske dejav-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nosti. V medgeneracijsko sodelovanje sodijo aktivnosti specifičnih starostnih skupin
občanov (mladina, upokojenci) in njihove
aktivnosti, ki prispevajo k medgeneracijskemu dialogu ter pripomorejo k promociji občine in osveščanju občanov.
1. Občina Lendava bo iz sredstev proračuna za leto 2009 sofinancirala projekte
s področja mladinske in medgeneracijska
dejavnosti, katerih vsebina bo predvsem:
– mladinska oziroma medgeneracijska
aktivnost nekomercialnega značaja,
– aktivnosti na področju multikulturnosti,
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih oziroma starejših,
– prostovoljno delo,
– program izobraževanja za mlade oziroma starejše o različnih temah,
– program različnih prireditev za mlade
oziroma starejše,
– raziskovalno delo,
– humanitarne dejavnosti,
– obujanje tradicije in skrb za spomenike
in spominska obeležja.
2. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe (društva, ustanove) in fizične osebe,
ki izvajajo dejavnost na področju mladinske
dejavnosti in ostale medgeneracijske dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani v Občini Lendava oziroma so občani Občine Lendava,
– svojo dejavnost izvajajo na območju
Občine Lendava,
– prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta,
– da so izpolnjevali pogodbene obveznosti, ko so bili pogodbena stranka z Občino
Lendava.
Projekti subjektov, ki izpolnjujejo pogoje
tega razpisa in so sofinancirani s strani Občine Lendava na drugi osnovi za isti projekt,
ne morejo biti sofinancirani skladno s tem
razpisom.
3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2009.
4. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo
vlogo za izvedbo več projektov iz razpisa,
vendar največ 2, na predpisanih obrazcih,
ki so priloga temu razpisu.
5. Vloge projektov prijaviteljev morajo temeljiti na kratkoročnih razvojnih ciljih občine,
ki predstavljajo 60% meril in 40% ostalih
meril. Merila so sledeča:
– razvoj krajevnih skupnosti in mesta
Lendava – 6 točk,
– gospodarstvo in zaposlovanje – 6
točk,
– varstvo okolja – 6 točk,
– razvoj kulture, športa in interesnih dejavnosti – 6 točk,
– vsem enake možnosti in solidarnost
– 6 točk,
– vzgoja in izobraževanje – 6 točk,
– narodnost in multikulturnost – 6 točk,
– projekti financirani iz EU – 6 točk,
– povezanost z projektom »Murania« –
6 točk,
– učinkovita in racionalna občinska uprava ter uravnovešen proračun – 6 točk,
– vsebina projekta – 20 točk,
– kakovost predloženega projekta –
16 točk,
– način izvedbe, metode – 4 točke,
– dostopnost projekta – 10 točk,

– število uporabnikov oziroma sodelujočih v projektu
– do 10 oseb – 0 točk,
– od 10 do 20 oseb – 4 točke,
– od 20 do 30 oseb – 6 točk,
– do 30 do 40 oseb – 8 točk,
– nad 40 oseb – 10 točk,
– izdelana organizacijska shema izvedbe
projekta – 5 točk,
– projekt ima natančno določene cilje –
3 točke,
– za izvedbo projekta je izdelan časovni
načrt – 1 točka,
– projekt bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci – 1 točka,
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta – 5 točk,
– projekt ima jasno opredeljene vir financiranja – 3 točke,
– projekt ima jasno opredeljene stroške
– 1 točka,
– projekt bo financiran iz več kot dveh
virov (drugi viri razen tega razpisa – vsaj še
2) – 1 točka.
Maksimalno število točk je 100. Programi, ki ne dosežejo minimalno 60 točk, vlagatelji niso upravičeni do sofinanciranja.
Vrednost točke se določi tako, da se letni
znesek za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti in medgeneracijskega dialoga v letu 2009 deli s skupnim
številom točk vseh projektov in programov,
ki so se uvrstili med upravičene projekte za
sofinanciranje.
6. Razpisna dokumentacija z obrazci za
prijavo je na voljo na spletnih straneh Občine Lendava (www.lendava.si) in v sprejemni
pisarni Občine Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava. Dodatne informacije lahko
dobijo interesenti vsak dan od 8. do 12. ure
pri Jožici Lazar oziroma po tel. 02/57-72-510
oziroma po el. pošti: jozica.lazar@lendava.si.
7. Rok za oddajo vlog projektov je do
14. 4. 2009 do 12. ure. Za pravočasno se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež Občine Lendava. Vloge
morajo v celoti izpolnjevati zahteve po tem
razpisu.
8. Vlagatelji morajo popolne vloge oddati
na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica
20, 9220 Lendava osebno oziroma na pošti
kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani ovitka mora biti
zapisano: »Ne odpiraj – vloga: Program za
mladino in medgeneracijski dialog«.
9. Odpiranje vlog bo izvedla komisija,
imenovana s sklepom župana Občine Lendava. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo izločene iz nadaljnje obravnave
s sklepom. Prijavitelji, katerih vloge bodo
oddane v predpisanem roku, pa ne bodo
opremljene in pripravljene skladno z zahtevami tega razpisa, bodo lahko vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva.
11. O vlogah odloči s sklepom na podlagi
predloga strokovne komisije župan najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja
razpisa.
12. Zahteva za objavo je bila odposlana
dne 6. 3. 2009.
Občina Lendava
122-0008/2009(23)
Ob-2289/09
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov organizacij
in društev na področju socialno-humanitar-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2009 (Uradni list RS, št.
126/08) objavlja za leto 2009
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov organizacij in društev
na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna
za leto 2009
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje
finančnih sredstev za izvajanje neprofitne
in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki
ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo
in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj
in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih
programskih nalog izvajalcem zagotavlja
Občina Vojnik iz sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so
namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost);
– investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na območju Občine Vojnik
oziroma ne glede na sedež, če je program
dela zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Občine Vojnik;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da vsako leto Odboru za družbene
dejavnosti Občine Vojnik redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpisa je 5.650,00 €.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in
programov ter za dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2009 in
število občanov Občine Vojnik, vključenih
v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje
upoštevala naslednje kriterije:
– program je usmerjen v preprečevanje,
lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov
oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;
– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko
telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);
– reference izvajalca – program se izvaja
že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju Občine Vojnik;
– realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v pro-

gramu zagotavljajo dosego zastavljenega
cilja;
– program je namenjen pomoči družinam
in posameznikom izven organizacije;
– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;
– program dopolnjuje dejavnosti javnih
zavodov oziroma vsebuje elemente javnih
služb s področja socialnega varstva;
– sodelovanje prostovoljcev v izvajanju
programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja
se dodeli programu do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci,
ki so občani Občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je
v posebnem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80% doseženih točk.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
programe morajo biti porabljena v letu
2009.
7. Razpisni rok: rok za oddajo prijav je
do vključno 15. 4. 2009. Predlagatelji morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali
jih oddati osebno na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po
objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali
na spletni strani www.vojnik.si;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so
navedeni v tem razpisu;
– natančen opis programov;
– poročilo porabe sredstev za leto
2008;
– plan dela za leto 2009 in
– izjavo o verodostojnosti podatkov.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis
socialno-humanitarne dejavnosti 2009«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku osmih dni po roku
za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik.
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor
za družbene dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po
končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji
Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom:
zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi z razpisom v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti
Barbari Mikuš, tel. 78-00-623 in 78-00-620,
e-naslov: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Občina Vojnik
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322-0003/2009
Ob-2290/09
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini
Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in 33/07) in
Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2009 (Uradni list RS, št. 126/08) Občina
Vojnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju turizma v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Vojnik.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev – za
izvajanje razpisanih programov ima Občina
Vojnik v proračunu za leto 2009 predvideno
7.000,00 €. Sredstva morajo biti porabljena
do 31. 12. 2009.
3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo na
področju turizma na območju Občine Vojnik,
njihovi programi pa vsebujejo naslednje aktivnosti:
– ohranjanje kulturne in naravne dediščine;
– urejanje in varstvo okolja;
– organiziranje in usklajevanje prireditev;
– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti;
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in
mladine za delovanje na področju turizma;
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi
več turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij.
4. Rok za prijavo na javni razpis
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete
na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8,
v času uradnih ur ali jo dobite na internetni
strani Občine Vojnik www.vojnik.si;
– dokazilo, da ima društvo sedež na območju Občine Vojnik;
– da so registrirani po Zakonu o društvih
oziroma po Zakonu o zavodih;
– vsebinsko poročilo o delu in finančno
poročilo za leto 2008;
– vsebinski program dela in finančni načrt
za leto 2009, ki ga je sprejel pristojni organ;
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu s seznamom oziroma številom
članov.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki
bodo prispele na naslov do vključno srede,
15. aprila 2009, do 12. ure. Prijave morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za sofinanciranje programov na
področju turizma« na naslov Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih
iz Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list
RS, št. 17/04 in 33/07).
6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka
roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
7. Dodatne informacije so vam na voljo
vsak delovni dan na tel. 03/78-00-622 ali
041/677-686 (Mojca Skale).
Občina Vojnik
Ob-2291/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega
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programa športa v RS (Uradni list RS, št.
24/00), Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 43/08, 14/09), Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08) in
Letnega programa športa za leto 2009, Občina Mokronog-Trebelno objavlja, da je javni
razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2009 objavljen na spletni strani občine: http://www.
mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. 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 Mokronog-Trebelno.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 07/349-82-66, kontaktna
oseba: Mateja Vrabec ali prek elektronske
pošte:
mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-2292/09
Občina Mokronog-Trebelno na podlagi
99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto
2009 (Uradni list RS, št. 43/08, 14/09), 6.
člena Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS,
št. 23/08) in Letnega programa socialnega
varstva za leto 2009 objavlja, da je javni razpis za sofinanciranje programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2009 objavljen na spletni strani občine: http://www.
mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. 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 Mokronog-Trebelno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 07/349-82-66, kontaktna
oseba: Mateja Vrabec ali prek elektronske
pošte:
mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-2293/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB in 56/08-ZUJIK) ter v skladu
z Odlokom o proračunu Občine MokronogTrebelno za leto 2009 (Uradni list RS, št.
43/08, 14/09), Pravilnikom o postopkih in
merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08), Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in Letnim programom kulture v Občini Mokronog-Trebelno za leto
2009, Občina Mokronog-Trebelno obvešča,
da je javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti, ki jih bo v letu 2009 sofinancirala Občina Mokronog-Trebelno objavljen na
spletni strani občine: http://www.mokronogtrebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev.
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 Mokronog-Trebelno.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 07/349-82-66, kontaktna
oseba: Mateja Vrabec ali prek elektronske
pošte:
mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-2294/09
Občina Mokronog-Trebelno na podlagi
pozitivnega mnenja o skladnosti državne
pomoči št. K-BE 185-2241170-2008 z dne
6. 6. 2008 in v skladu 36. členom Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06), Pravil-

nika o sofinanciranju programov na področju
kmetijstva v Občini Mokronog-Trebelno za
programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list
RS, št. 62/08), z dne 20. 6. 2008 ter Odloka
o rebalansu A Občine Mokronog-Trebelno za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 43/08, 14/09),
objavlja, da je javni razpis za dodeljevanje
sredstev za programe na področju kmetijstva v Občini Mokronog-Trebelno, ki jih bo
v letu 2009 sofinancirala Občina MokronogTrebelno objavljen na spletni strani občine:
http://www.mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. 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 Mokronog-Trebelno.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 07/349-82-67, kontaktna
oseba: Davorin Fink ali prek elektronske
pošte: davorin.fink@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-2295/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev
v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list
RS, št. 13/08) in Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 43/08, 14/09), objavlja Občina
Mokronog-Trebelno, da je javni razpis za
sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno, ki jih bo
v letu 2009 sofinancirala Občina MokronogTrebelno objavljen na spletni strani občine:
http://www.mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. 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 Mokronog-Trebelno.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 07/349-82-67, kontaktna
oseba: Davorin Fink ali prek elektronske
pošte: davorin.fink@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog-Trebelno
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Javne dražbe
Ob-2201/09
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi
19, 2390 Ravne na Koroškem, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada,
Ljubljana, Poljanska cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe je:
A) Stanovanje v Rogaški Slatini:
1. Stanovanje št. 3, ki leži v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Celjska cesta
36, Rogaška Slatina, v izmeri 83,90 m2. Stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 38.000,00 EUR.
B) Gospodarski objekt v Destrniku:
2. Gospodarski objekt Placar 38, Destrnik stoji na parceli št. 416/3, k.o. Janežovci,
v izmeri 29,00 m2. Objekt je v zemljiški knjigi
pri Okrajnem sodišču na Ptuju pri vložku
723, k.o. Janežovci vpisan na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
Objekt je prost bremen in prazen oseb.
Izklicna cena znaša 900,00 EUR.
C) Stanovanji v Kamniku:
3. Stanovanje št. 29.E, ki leži v 3. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Pot
27. julija 3 v Kamniku, v izmeri 15,88 m2.
Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču v Kamniku, pri vložku št.
2823/29, k.o. Kamnik.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 8.000,00 EUR.
4. Stanovanje št. 28.E, ki leži v 3. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Pot
27. julija 3 v Kamniku, v izmeri 16,41 m2.
Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču v Kamniku, pri vložku št.
2823/28, k.o. Kamnik.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 9.000,00 EUR.
D) Stanovanja na Jesenicah:
5. Stanovanje št. 4, ki leži v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Savska cesta 4, Jesenice, v izmeri 44,69 m2. Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču na Jesenicah, pri vložku št. 2324/4,
k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 29.000,00 EUR.
6. Stanovanje št. 5, ki leži v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Savska cesta 4, Jesenice, v izmeri 51,81 m2. Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču na Jesenicah, pri vložku št. 2324/5,
k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 36.000,00 EUR.
7. Stanovanje št. 3, ki leži v 3. etaži
stanovanjske stavbe na naslovu Ulica bratov Rupar 8, Jesenice, v izmeri 33,63 m2.
Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču na Jesenicah, pri vložku
št. 2282/3, k.o. Jesenice.

Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 23.500,00 EUR.
8. Stanovanje št. 63, ki leži v 7. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta
revolucije 8, Jesenice, v izmeri 53,87 m2.
Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču na Jesenicah, pri vložku
št. 2214/63, k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 40.000,00 EUR.
9. Stanovanje št. 26, ki leži v 3. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta
revolucije 8, Jesenice, v izmeri 32,21 m2.
Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču na Jesenicah, pri vložku
št. 2214/26, k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 22.500,00 EUR.
10. Stanovanje št. 12, ki leži v 5. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta
revolucije 5, Jesenice, v izmeri 29,19 m2.
Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču na Jesenicah, pri vložku
št. 2082/12, k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 20.000,00 EUR.
11. Stanovanje št. 48, ki leži v 3. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta
revolucije 6, Jesenice, v izmeri 30,97 m2.
Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču na Jesenicah, pri vložku
št. 2072/48, k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 22.000,00 EUR.
12. Stanovanje št. 3, ki leži v 2. etaži
stanovanjske stavbe na naslovu Cesta revolucije 2B, Jesenice, v izmeri 28,90 m2.
Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču na Jesenicah, pri vložku
št. 2152/3, k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 22.000,00 EUR.
13. Stanovanje št. 113, ki leži v 5.1 etaži
stanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 100, Jesenice, v izmeri 49,97 m2.
Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču na Jesenicah, pri vložku
št. 2196/29, k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 42.500,00 EUR.
14. Stanovanje št. 19, ki leži v stanovanjski stavbi na naslovu Cesta talcev 7,
Jesenice, v izmeri 42,24 m2. Za stanovanje,
ki je v zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču
na Jesenicah, pri vložku št. 987/19, k.o.
Koroška Bela, vpisano na Občino Jesenice je bil dne 24. 9. 2007 podan predlog
za vknjižbo pridobitve lastninske pravice
na Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 29.500,00 EUR.
15. Stanovanje št. 11, ki leži v 4. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta

Viktorja Svetine 15, Koroška Bela, Jesenica, v izmeri 54,03 m2. Stanovanje vpisano
v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču na
Jesenicah, pri vložku št. 962/11, k.o. Koroška Bela.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 38.000,00 EUR.
16. Stanovanje št. 22, ki leži v 7. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta
Ivana Cankarja 1a, Koroška Bela, Jesenice v izmeri 25,17 m2. Stanovanje vpisano
v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču na
Jesenicah, pri vložku št. 996/22, k.o. Koroška Bela.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Izklicna cena znaša 19.000,00 EUR.
Vse nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada.
Ogled nepremičnin bo možen:
1. Za nepremičnine pod točko A) 1. dne
23. 3. 2009 od 10. do 11. ure na kraju samem. Kontaktna oseba je Darinka Šeligo,
tel. 041/664-979.
2. Za nepremičnino pod točko B) 2. dne
24. 3. 2009 od 9. do 10. ure na kraju samem. Kontaktna oseba je Gorazd Belšak,
tel. 041/715-256.
3. Za nepremičnino pod točko C) 3. in
C) 4., dne 24. 3. 2009 od 9. do 10. ure na
kraju samem. Kontaktna oseba: Boris Pinčič, tel. 031/351-505.
4. Za nepremičnine pod točko D) od št.
5. do 16., dne 24. 3. 2009 od 8. do 14.
ure. Kontaktna oseba: Janez Babič, tel.
051/306-147.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom stanovanj lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu pooblaščenca Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, 2390
Ravne na Koroškem ali po tel. 02/821-65-00,
in sicer od 23. 3. 2009 do licitacije med 8.
in 13. uro.
II. Način poteka javne dražbe
Javna dražba bo:
I. za nepremičnine pod točko A) in B)
dne 2. 4. 2009 ob. 9. uri v prostorih družbe
Atrij stanovanjska zadruga z.o.o., Celje, poslovna enota Rogaška Slatina na naslovu:
Kidričeva ulica 30, Rogaška Slatina.
II. za nepremičnine pod točko C) in D)
dne 9. 4. 2009 ob 9. uri v prostorih družbe
Stanovanjsko podjetje d.o.o. na naslovu: Industrijska 2a na Jesenicah.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in podzakonskimi predpisi. Izvedbo javne
dražbe bo nadzorovala pristojna komisija.
Zoper postopek javne dražbe in odločitve
komisije ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu videno–
kupljeno in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene je po
500,00 EUR.
I. Predkupni upravičenec: nobeden dražbeni upravičenec ni obremenjen s pred
kupno pravico.
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II. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe, osebno oglasiti na kraju dražbe, ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in
originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za
gospodarjenje z objekti d.o.o., številka:
02470-0018512574, sklic: 07/ in dodatno
vpišite še tekočo številko nepremičnine od
št. 1 do 16, za katero vplačujete varščino.
Kavcija mora biti vplačana vsaj 2 dni pred
pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana
kavcija se bo vrnila brez obresti v roku 10
dni po poteku roka za vplačilo kavcije;
2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
III. Izbor najugodnejšega ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo izbran na javni
dražbi. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
cena in je med njimi predkupni upravičenec
iz 124. člena Stvarnopravnega zakonika
87/2002, je nepremičnina prodana predkupnemu upravičencu. Ta skladno s tretjim
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odstavkom 66. člena Stvarnopravnega zakonika 87/2002 lahko uveljavi predkupno
pravico vedno v primeru najvišje ponujene
cene.
4. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno in med njimi
ni predkupnega upravičenca, stanovanje ni
prodano, če eden ne zviša svoje ponudbe.
5. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno stanovanja, po zgoraj navedenih pogojih.
6. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v osmih dneh od dneva, ko od prodajalca prejme fotokopijo prodajne pogodbe,
podpisano s strani obeh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega
pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena kavcija se všteje v kupnino. Vračunana kavcija v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje.
Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene
prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na
podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali
ne plača kupnine v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec
si zadrži vplačano kavcijo kot skesnino.
Davek na promet nepremičnin v višini
2%, kot tudi vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba
lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso
zajeti v kupnini in jih plača kupec.
VI. Ustavitev postopka: Stanovanjsko
podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne
na Koroškem, lahko, v soglasju z lastnikom
nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, postopek
javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa
je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo. Prav
tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom, začeti
postopek predaje nepremičnine kadarkoli do
sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa
je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.
Ravne na Koroškem
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-60/2008-1
Ob-2188/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za gospodarstvo.
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
pravne ali druge ustrezne družboslovne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
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 gospodarstvo 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 »Strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2).
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 za eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški
državni izpit oziroma pravosodni izpit.
III. Posebna natečajna komisija bo
skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je določil
Uradniški svet (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, objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno
upravo – http://www.mju.gov.si/), preverjala
tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo
na delovnem mestu uradnika na položaju,
in sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju, za katero kandidirajo ali na
sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem
ali zasebnem sektorju enake ali podobne
stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj
na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar
kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
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.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
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 »Strogo tajno«.
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 or-

gana v Ljubljani, Kotnikova 5. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti
funkcionalna znanja upravnega vodenja in
upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta
na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu s 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 gospodarstvo, Urška Juvančič Ermenc, tel. 400-32-61.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-7/2009-1
Ob-2189/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo.
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
družboslovne, naravoslovne ali tehnične
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
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2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
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 gospodarstvo 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 »Strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
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 za eno
leto v primeru, ko ima kandidat opravljen
pravniški državni izpit oziroma pravosodni
izpit.
III. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni
upravi, ki jih je določil Uradniški svet (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, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
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.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
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– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
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 »Strogo tajno«.
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 v prostorih Ministrstva
za gospodarstvo, Savska 3 v Ljubljani. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja
in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo 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 gospodarstvo, Urška Juvančič Ermenc, tel. 400-32-61.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-8/2009-1
Ob-2190/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
ekonomske odnose s tujino v Ministrstvu
za gospodarstvo.

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
družboslovne, naravoslovne ali tehnične
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
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 gospodarstvo 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 »Strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
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 za eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški
državni izpit oziroma pravosodni izpit.
III. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni
upravi, ki jih je določil Uradniški svet (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, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
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mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
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.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
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 »Strogo tajno«.
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 v prostorih Ministrstva
za gospodarstvo, Savska 3 v Ljubljani. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja
in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave

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 za eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški
državni izpit oziroma pravosodni izpit.
III. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni
upravi, ki jih je določil Uradniški svet (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, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
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.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
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 »Strogo tajno«.
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 v prostorih Ministrstva

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 gospodarstvo, Urška Juvančič Ermenc, tel. 400-32-61.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-9/2009-1
Ob-2191/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
energijo v Ministrstvu za gospodarstvo.
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
strojne, elektrotehnične ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
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 gospodarstvo 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 »Strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
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
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za gospodarstvo, Savska 3 v Ljubljani. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja
in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo 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 gospodarstvo, Urška Juvančič Ermenc, tel. 400-32-61.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 32
Ob-2192/09
Svet Osnovne šole Zadobrova, Zadobrovška c. 35, 1260 Ljubljana Polje, na podlagi 48. in 58. Člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07, 36/08) razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Začetek dela je 1. 9. 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, opis
dosedanjih delovnih izkušenj in kratek življenjepis) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet Osnovne šole Zadobrova,
Zadobrovška c. 35, 1260 Ljubljana Polje,
z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Zadobrova
Ob-2193/09
Svet Osnovne šole Roje, Kettejeva 15,
1230 Domžale, na podlagi 48. in 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07,
36/08) razpisuje delovno mesto
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ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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/-ka bo imenovan/-a za
5 let.
Začetek mandata je 1. 9. 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, opis dosedanjih
delovnih izkušenj in kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Roje, Kettejeva
15, 1230 Domžale, z oznako »Prijava za
razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Roje
Ob-2194/09
Svet Zavoda OŠ Podbočje, Podbočje 82,
8312 Podbočje na podlagi 48. in 58. člena
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.
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).
Izbrani kandidat bo imenovan 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, program vodenja
zavoda) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet Zavoda OŠ Podbočje, Podbočje 82, 8312 Podbočje, z oznako “Prijava
za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Zavoda OŠ Podbočje
2009/000147
Ob-2212/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02–65/08)
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, objavlja javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
pripravnik – svetovalec za okolje in
prostor.
Pripravnik se bo usposabljal za delovno
mesto, ki se opravlja v nazivu svetovalec
III.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

ri.

– najmanj visoka izobrazba pravne sme-

Delovno področje:
Izvajanje individualnega programa pripravnika, ki ga pripravi mentor, priprava na
samostojno delo. Program usposabljanja je
vezan na vsebino delovnega mesta svetovalec za okolje in prostor in predstavlja
zlasti usposabljanje za vodenje in odločanje
v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji, zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših strokovnih gradiv, samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov, priprava in izdaja upravnih aktov, priprava in usklajevanje
občinskih predpisov z zakonodajo, urejanje
pravnih razmerij z izvajalci gospodarskih
javnih služb, priprava podatkov in vodenje
postopkov v premoženjsko pravnih zadevah, sodelovanje pri pripravi strateških in
izvedbenih prostorskih dokumentov občine,
sodelovanje pri delu projektnih skupin, vodenje postopkov za pridobivanje upravnih
dovoljenj za posege v prostor, opravljanje
drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
– 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,
– izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Hrastnik pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za preverjanje izpolnjevanja natečajnih pogojev.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec III opravljal kot pripravnik.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave
v 8. dneh od dneva objave tega javnega
natečaja v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Hrastnik www.Hrastnik.si, na
naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto svetovalec za okolje in prostor«
ali na elektronski naslov: obcina.hrast
nik@hrastnik.si. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska pošta, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Hrastnik, www.Hrastnik.si.
Občina Hrastnik bo obravnavala samo
pravočasne in popolne prijave.
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V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo vam na voljo na tel.
03/56-54-371, Tomaž Sihur.
Občina Hrastnik
Ob-2215/09
Svet zavoda OŠ Jakobski Dol, Sp. Jakobski Dol 4, 2222 Jakobski Dol, na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 in
36/08) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice mora izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 36/08).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
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 kratkim življenjepisom
pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: Svet
zavoda OŠ Jakobski Dol, Sp. Jakobski Dol
4, 2222 Jakobski Dol, s pripisom »Za razpis
ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Jakobski Dol
Št. 17-09
Ob-2249/09
Svet Varstveno delovnega centra Šentjur, Ljubljanska cesta 6b, 3230 Šentjur na
podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96), 30. člena Statuta
Varstveno delovnega centra Šentjur in sklepa Sveta zavoda z dne, 26. 2. 2009 objavlja
javni razpis za
direktorja/direktorico Varstveno delovnega centra Šentjur.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladne
s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZSVUPB2).
Kandidati morajo imeti vodstvene in organizacijske sposobnosti za vodenje regijskega zavoda.
Pisni prijavi je potrebno priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, dosedanjem delu in delovnih izkušnjah,
– kratek življenjepis,
– vizijo razvoja regijskega zavoda.
Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo
direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano
soglasje k imenovanju, ki ga poda minister
za delo, družino in socialne zadeve, oziroma
naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.
Vlogo s potrebnimi prilogami morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi razpisa

v zaprti ovojnici na naslov: Svet Varstveno
delovnega centra Šentjur, Ljubljanska cesta
6b, 3230 Šentjur, s pripisom: »Razpis za
direktorja«. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Svet Varstveno delovnega centra
Šentjur
Št. 68/2009
Ob-2251/09
Svet zavoda Osnovne šole Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska
cesta 4, 2312 Orehova vas, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo in 36/08) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. 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/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 3. 9. 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), z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in s kratkim življenjepisom pošljite v 8 dneh na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Franca Lešnika
- Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska
cesta 4, 2312 Orehova vas, s pripisom Za
razpis ravnatelja.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Franca
Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru
Št. 179/09
Ob-2256/09
Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola
razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih prosto delovno mesto s posebnimi
pooblastili:
direktor zavoda (m/ž), z mandatno
dobo 4 let.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali medicinske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– poleg slovenskega znanje italijanskega jezika,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov.
Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati priložiti program dela.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v 20 dneh po objavi razpisa na naslov: Splošna bolnišnica
Izola, Polje 35, 6310 Izola. Delovno mesto
se bo z izbranim kandidatom sklenilo za
nedoločen čas.
Splošna bolnišnica Izola
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Ob-2264/09
Svet zavoda Osnovne šole Bežigrad,
Črtomirova 12, 1000 Ljubljana, na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (ZOFVI-UPB5,
Ur. l. RS, št. 16/07 in ZOFVI-G, Ur. l. RS, št.
36/08) razpisuje prosto delovno mesto:
ravnatelja šole (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Osnovne šole Bežigrad, Črtomirova
ulica 12, Ljubljana, izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu
s: 53., 58., 92., 94. in 107.a členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 –
UPB5 in 36/08), in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
za svetovalnega delavca v osnovni šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v letu dni po
začetku mandata,
7. ima najmanj pet let delovnih izkušenj
z vzgojo in izobraževanjem,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja
Osnove šole Bežigrad, Črtomirova ulica 12,
Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96 in 64/01)
ter po 43. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A
(Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Osnovne šole Bežigrad, Črtomirova ulica 12, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2009.
Kandidati lahko v 8 dneh od objave tega
razpisa na naslov: »Svet Osnovne šole
Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana«,
z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«
pošljete: pisno prijavo z navedbo kratkega
življenjepisa, programom vodenja in priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim
potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča
o nezačetem kazenskem postopku v skladu
s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše kot osem dni.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo
o imenovanju prejeli najpozneje v štirih mesecih od objave razpisa.
Osnovna šola Bežigrad
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Ob-2275/09
Svet Doma starejših Šentjur, Svetinova
ulica 1, 3230 Šentjur, na podlagi 33. člena
Statuta Doma starejših Šentjur, 34. in 35.
člena Zakona o zavodih in v skladu s sprejetim sklepom Sveta Doma starejših Šentjur
z dne 26. 2. 2009, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Zahteve Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 3/07);
a) izpolnjevanje pogojev v skladu s 56.,
57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu morajo kandidati dokazati s pisnimi listinami (fotokopija diplome, fotokopija potrdila
o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva, dokazila o delovnih izkušnjah
– pisna izjava kandidata o vseh dosedanjih
zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum
sklenitve in datum prekinitve, ter kratko opiše
delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu).
2. Kandidati morajo predložiti poleg zahtev iz 1. točke:
– kratek življenjepis,
– vizijo vodenja zavoda.
Svet Doma prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Mandat direktorja traja 5 let.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi z zahtevanimi dokazili na naslov: Svet
Doma starejših Šentjur, Svetinova ulica 1,
3230 Šentjur, s pripisom »za razpis direktorja«.
Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju
obveščeni v zakonitem roku.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljivi
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Doma starejših Šentjur
Ob-2287/09
Svet Osnovne šole Toneta Okrogarja,
Šolska ulica 1, 1410 Zagorje ob Savi, na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Ur.
l. RS, št 16//07, in ZOFVI-G, Ur. l. RS, št.
36/08), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo in Ur. l. RS, št. 36/08).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 8. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
opis dosedanjih delovnih izkušenj, kratek
življenjepis, 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,
ter potrdilo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in program
vodenja zavoda) pošljite v 8 dneh po objavi
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razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Toneta Okrogarja, Šolska ulica 1, 1410 Zagorje
ob Savi, s pripisom Za razpis ravnatelja.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet OŠ Toneta Okrogarja
Št. 79/2009
Ob-2298/09
Svet Zavoda Hrastovec-Trate, Hrastovec
v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah, na podlagi sklepa 41. seje sveta zavoda, ki je bila 27. 2. 2009, razpisuje prosto
delovno mesto:
strokovni vodja zavoda.
Za strokovno/-ega vodjo je lahko imenovan kandidat/-ka, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, ki predvidevajo:
– strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (UPB-2; Uradni list
RS, št. 3/07, 122/07 – Odl. US),
– pet let delovnih izkušenj pri delu z osebami s težavami v duševnem razvoju in osebami s težavami v duševnem zdravju,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi s svetom zavoda za opravljanje dela
s polnim delovnim časom, za mandatno
dobo petih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom
v zaprti kuverti na naslov: Zavod HrastovecTrate, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230
Lenart v Slov. goricah, z oznako »Svet zavoda – za razpis«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Zavod Hrastovec-Trate
Št. 241/09
Ob-2299/09
Svet Osnovne šole 27. julij, Tomšičeva 9,
1241 Kamnik, v skladu s 35. členom Zakona
o zavodih, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
(OŠPP), skladno z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo in spremembe).
Izbrani/a kandidat/-ka bo imenovan/-a za
5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
kratek življenjepis, dosedanje delovne izkušnje, kratek Program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 8
dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole 27. julij, Tomšičeva 9,
1241 Kamnik, s pripisom za razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-le pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole 27. julij
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Druge objave
Ob-2310/09
Preklic
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3240 Dobrna, objavlja preklic javnega zbiranja ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti Občine
Dobrna.
1. V vseh točkah se prekliče objava javnega zbiranje ponudb za prodajo stavbnih
zemljišč v lasti Občine Dobrna, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 16/09 z dne
27. 2. 2009, Ob-1959/09.
2. Ta preklic velja takoj.
Občina Dobrna
Št. 478-17/2009/4
Ob-2245/09
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin ter 55.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Ministrstvo za javno
upravo razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Oddaja v najem opremljenih poslovnih
prostorov, in sicer:
Mejni prehod
Gruškovje

Jelšane

Petišovci

Parc. št. na kateri stoji
stavba
1696/2
1593/1, 1606/6
1593/1, 1606/6
1592/1
506/2, 516/1, 516/2

Gruškovje
Gruškovje
Gruškovje
Žetale
Jelšane

506/2, 516/1, 516/2

Jelšane

506/2, 516/1, 516/2
506/2, 516/1, 516/2
3341/3, 3342/1, 3342/2

Jelšane
Jelšane
Jelšane

3341/3, 3342/1, 3342/2

Jelšane

3341/3, 3342/1, 3342/2

Jelšane

2564/3, 4203/1 in 2563/9

Petišovci

Katastrska občina

Oznaka poslovnega
prostora
menjalnica O 19
špedicija 8 O 16 (vstop)
špedicija 4 O 16 (vstop)
špedicija 1 O 17 (izstop)
špedicija 1/1 O 16
(vstop)
špedicija 3/P O 16
(vstop)
špedicija 3/1 O16 (vstop)
špedicija 4/1 O16 (vstop)
špedicija 1/P O17
(izstop)
špedicija 2/P O17
(izstop)
špedicija 3/P O 17
(izstop)
Š0.2 ter ½ Š0.1 in ½
Š0.4

Poslovni prostori so namenjeni izključno opravljanju dejavnosti špedicije oziroma
v primeru menjalnice na MP Gruškovje, denarnemu posredništvu.
3. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogledom predmetov: ogled predmetov javnega zbiranja ponudb bo potekal po predhodni najavi dne
25. 3. 2009 od 11. do 12. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše
podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javnega
zbiranja ponudb se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
4. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 6. 4.

Velikost poslovnega
prostora
42,96 m2
22,35 m2
22,35 m2
16,88 m2
21,07 m2

Prosto od
takoj
1. 7. 2009
1. 6. 2009
takoj
takoj

21,43 m2

takoj

21,43 m2
21,43 m2
16,88 m2

takoj
1. 8. 2009
1. 6. 2009

17,00 m2

takoj

16,55 m2

1. 5. 2009

18,20 m2

1. 11. 2009

535

Stran

536 /

Št.

19 / 13. 3. 2009

2009 do 9. ure na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub
ljana – glavna pisarna.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Predmet javnega zbiranja ponudb: Oddaja ponudbe za najem na MP Gruškovje/Jelšane/Petišovci.
Številka zadeve: Številka: 478-17/2009.
Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika!
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Kot najugodnejša se bo štela ponudba,
ki bo vsebovala najvišjo najemnino izmed
vseh popolnih ponudb. V primeru, da bo
najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila dodatna pogajanja
oziroma licitacija. O kraju in času dodatnih
pogajanj oziroma licitacije bodo obveščeni
pisno po pošti.
Ponudbe se bodo odpirale dne 8. 4. 2009
ob 10. uri, v sejni sobi v četrtem nadstropju
Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta
21, Ljubljana.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo v roku, ki je naveden
v prejšnji točki, podati ponudbo na obrazcu,
ki bo objavljen na spletni strani http://www.
mju.gov.si/si/ravnanje_s_stvarnim premozenjem.
Poleg slednje pa še:
– potrdilo o plačani varščini v višini, kot
je navedeno pod točko 9,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(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 banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja
za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti:
a) za namen najema špedicije – registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje
– špedicija in druge spremljajoče dejavnosti
oziroma
b) za namen najema menjalnice registrirani za dejavnosti: finančne in zavarovalniške dejavnosti – denarno posredništvo.
6. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe
strinja, da slednja velja 2 meseca od dneva
prejema na Ministrstvu za javno upravo.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Zaradi zasedenosti poslovnih prostorov se bodo nekatere najemne
pogodbe pričele uporabljati kasneje, kot bo
datum sklenitve pogodbe. Mogoči datumi
prevzema so vidni iz tabele pod točko 2.
8. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
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8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati najemnino
v roku 15 dni od izdaje računa. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.
9. Višina varščine: pred oddajo ponudbe morajo zainteresirani ponudniki za nepremičnino položiti varščino
v višini 1 ponujene mesečne najemnine
na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75602009, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb Jelšane/Gruškovje/Petišovci – *oznaka poslovnega prostora. Po opravljenem zbiranju
ponudb se ponudnikom, ki ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti.
10. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko
ustavi postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
povrne ponudniku stroške v višini izkazanih
stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 30/2009
Ob-2250/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/00), pogodbe o izvajanju in financiranju programov sistematične pomoči in
vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica
št. 610-4/2008 z dne 9. 2. 2009, v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov in
projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Mestne
občine Nova Gorica, ki jih bo v letu
2009 sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju:
poziv Nova Gorica-PrP-2009)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Nova Gorica-PrP-2009
je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna
dejavnost, večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja).
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet poziva Nova Gorica- PrP-2009,
znaša 151.358,00 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS
za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07, Uradni list RS, št. 58/08, 109/08).
4. Roki poziva: javni poziv Nova Gorica-PrP-2009 začne teči 13. 3. 2009 in se
zaključi 14. 4. 2009.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Nova GoricaPrP-2009 obsega:
– besedilo poziva Nova GoricaPrP-2009;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva);
C (finančni načrt); D (prijava programa –
različno za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev,
ki združujejo kulturna društva raznovrstnih
dejavnosti samo na območju Mestne občine Nova Gorica. Upravičene osebe morajo
imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Nova Gorica. Pravne osebe, ki
so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Nova Gorica, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni
zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje
zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja
materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme
itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,
plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo
ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Nova Gorica-PrP-2009
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
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– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na
območju Mestne občine Nova Gorica; to
dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne
evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti
starejši od dvanajst mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv Nova GoricaPrP-2009 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni
načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava
programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Nova Gorica-PrP-2009 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje
direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo
najpozneje do zaključka roka poziva Nova
Gorica-PrP-2009.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva Nova Gorica-PrP-2009 presojala in ocenjevala
strokovna komisija, ki jo imenuje direktor
JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg
4, 5000 Nova Gorica, do 14. 4. 2009, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj
– vloga na poziv Nova Gorica-PrP-2009.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,

3. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 30. 3. 3009
do 12. ure na naslov Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ul.
10, Koper. Na zaprti kuverti mora biti navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«.
4. Pri nakupu ima najemnik oziroma
uporabnik stanovanja pod enakimi pogoji
predkupno pravico. O uveljavljanju predkupne pravice se mora najemnik oziroma
uporabnik stanovanja pisno izjasniti v roku
3 dni od obvestila.
5. Sprememba lastnika objekta, ki je
predmet prodaje, ne vpliva na obstoječe
najemno razmerje, kar pomeni, da je novi
lastnik z najemnikom oziroma uporabnikom
dolžan skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas za neprofitno najemnino.
6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
7. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
8. Če pogodba ni sklenjena v tem roku,
zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne
cenitve in ostalih stroškov, v korist lastnika.
9. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za
javna plačila – urad Koper.
10. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino. Neuspeli ponudnik dobi
brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15. dneh po odpiranju ponudb.
11. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem povezanih
kasnejših reklamacij.
12. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5 in po telefonu 66-46-421.
13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva
Nova Gorica-PrP-2009.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50
(uradne ure po telefonu vsak delovni
dan od 9. do 12. ure), maja.jerman-bratec@jskd.si;
– Martina Trampuž, 05/333-03-11 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.
do 12. ure), martina.trampuz@jskd.si.
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Nova GoricaPrP-2009 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.
jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi
urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro)
dvignejo na sedežu Območne izpostave
JSKD Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000
Nova Gorica.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: Strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv Nova Gorica-PrP-2009, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-2185/09
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Uradni list
RS, št. 87/04, 99/04 in 70/05), v skladu
s 44. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepom nadzornega
sveta JSS MOK z dne 26. 11. 2008 objavlja
javno ponudbo
Za prodajo:
1. zasedene stanovanjske hiše na naslovu Jelarji 17, Škofije, stoječe na parc.
št. 13/4.S, k.o. Hribi, vpisane v z.k. vložku
1164 k.o. Hribi, v izmeri 90,00 m2, s koristno stanovanjski površino 76,84 m2, za
kupnino 57.806,00 EUR;
2. zasedenega stanovanja na naslovu
Koper, Gortanov trg 13, v izmeri 123,95 m2,
vpisano v z.k. vložku 1355/3 k.o. Koper,
stoječega na parceli št. 1030/2 k.o. Koper,
v načrtu etažne delitve označeno z 1.E, za
kupnino 128.009,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Prodajni pogoji so naslednji:
1. Ponudba kupca mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.
2. Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% cene na TRR 01250-6000000239
– Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna plačila – urad
Koper, z obveznim sklicem na številko 00
20100000.
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Št. 36102-2/2001
Ob-2186/09
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08 – UPB1), 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 in 94/07) Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-11, faks
02/881-21-18.
2. Predmet najema:
Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v stanovanjsko poslovni stavbi, Glavni
trg 9, 2380 Slovenj Gradec, stoječi na parc.
št. 491 k.o. Slovenj Gradec in poslovni prostor v poslovni stavbi, Meškova ul. 2, 2380
Slovenj Gradec, stoječi na parc. št. 575/2 in
600 k.o. Slovenj Gradec. Poslovni prostori
se bodo oddali v najem za obdobje 4 let in
se lahko po poteku najemnega razmerja
izjemoma podaljšajo, če za to obstajajo
utemeljeni razlogi.
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Naslov

Glavni trg 9, Slovenj Gradec
Meškova ul. 2, Slovenj Gradec
Meškova ul. 2, Slovenj Gradec
Meškova ul. 2, Slovenj Gradec
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Velikost
m2
45,45
12,38
40,36
68,74

Lega

pritličje
mansarda
mansarda
mansarda

Izhodiščna mesečna najemnina
marec 2009
EUR
EUR/m2
318,15
82,70
269,60
459,18

Višina najemnine se bo usklajevala
z uradno objavljeno rastjo življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi v primeru, če
se od zadnje uskladitve objavljene rasti cen
življenjskih potrebščin spremeni za več kot
3% (tri odstotke), in sicer za celoten odstotek rasti cen življenjskih potrebščin.
V poslovnem prostoru je potrebno podrediti odpiralni čas in poslovanje v skladu s pogoji, ki veljajo za stanovanjska naselja.
3. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini ene mesečne najemnine. Varščina se nakaže na transakcijski
račun Mestne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322, sklic 00 2001-000. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom
pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končani izbiri.
Izbrani najemnik je dolžan plačati varščino v višini 3 mesečnih najemnin pred prevzemom poslovnega prostora. Po prenehanju najemnega razmerja bo najemodajalec
vrnil najemniku plačano varščino v trikratni
višini zadnje najemnine, v roku 30 dni od
dneva predaje poslovnega prostora v pogodbeno dogovorjenem stanju.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: prednost pri najemu imajo ponudniki,
ki imajo registrirano dejavnost oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine
Slovenj Gradec. V primeru večjega števila enakih ponudb, bo komisija s ponudniki
opravila dodatna pogajanja.
5. Pisne ponudbe zainteresiranih za najem poslovnega prostora morajo vsebovati
naslednja dokazila:
1. dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma izpisek
iz sodnega ali drugega registra;
2. program dejavnosti, ki bi potekal
v poslovnem prostoru;
3. pravne osebe predložijo dokazilo
o zagotovljenih finančnih sredstvih: BON-1
in BON-2, izdano na pristojni agenciji za
plačilni promet za zadnje obdobje; samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano na
banki, preko katere vodijo plačilni promet
za zadnje 3 mesece in bilanco ali obrazec
BON-1/SP; fizične osebe predložijo dokazilo
o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano
na banki za zadnje 3 mesece;
4. pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo potrdilo o registraciji DDV
Ministrstva za finance, Davčnega urada RS,
Davčne uprave, kjer imajo sedež;
5. fizične osebe RS predložijo potrdilo
o državljanstvu in stalnem prebivališču;
6. dokazilo o plačilu varščine v višini
ene mesečne najemnine;
7. pisna izjava ponudnika, da sprejme
vse razpisane pogoje.
6. Sklenitev najemne pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo skle-

7,00
6,68
6,68
6,68

Predvidena dejavnost
biro, storitve, posredništvo,
zavarovalništvo
biro, posredništvo
biro, posredništvo
biro, posredništvo
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nila najemna pogodba najkasneje v roku 15
dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe
v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec
zadržala plačano varščino in sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
7. Čas in naslov za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti
ovojnici na naslov Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora v MOSG – Ne odpiraj!«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb
je petek, 3. 4. 2009, do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne
občine Slovenj Gradec.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo imenuje
župan. Odpiranje ponudb bo dne 3. 4. 2009
na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.
Izbrani bodo lahko le kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi
dokazili.
9. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine
do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine.
10. Informacije: vsa dodatna pojasnila
interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktna oseba je Tanja Meh, tel.
02/881-21-40.
Mestna občina Slovenj Gradec

roma 2% davek na promet nepremičnin (ki
se obračuna pri kmetijskih zemljiščih), ki ga
plača kupec.
C) parc. št. 1738, njiva v izmeri 2.370 m2,
k.o. Podzemelj.
Nepremičnina je vpisana pri zemljiško
knjižnem vložku številka 364 k.o. Podzemelj.
Nepremičnina se deloma nahaja na območju poselitve, in sicer ca. 10% celotne
površine, preostali del le-te pa se nahaja na
območju kmetijskih zemljišč. Parc. št. 1738
se na podlagi tega postopka javnega zbiranja ponudb odprodaja v delu, ki se nahaja
v območju poselitve, preostali del parcele
pa se prodaja po pravilih prodaje kmetijskih
zemljišč.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg ponudbe na podlagi tega javnega zbiranja ponudb, v zakonitem roku, vloži
na Upravni enoti Metlika, vlogo za sprejem
ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, ki jo
je vložila Občina Metlika in katere predmet
je prodaja kmetijskega zemljišča, in sicer del
nepremične parc. št. 1738 in celota parc. št.
1739, obe k.o. Podzemelj.
Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet te objave (del parc. št. 1738, torej
je brez delov nepremičnin, ki se nahajajo na območju kmetijskih zemljišč) znaša
1.105,00 EUR.
Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet te objave skupaj s ceno nepremičnin, katerih nakup je pogoj za veljavnost
ponudbe (parc. št. 1738 in parc. št. 1739
v celoti) znaša 6.717,00 EUR.
V ceno ni vključen 20% davek na dodano vrednost (ki se obračuna pri stavbnih
zemljiščih) oziroma 2% davek na promet
nepremičnin (ki se obračuna pri kmetijskih
zemljiščih), ki ga plača kupec.
D) parc. št. 1745/2, njiva v izmeri
2.331 m2, travnik 1.100 m2, k.o. Podzemelj.
Nepremičnina je vpisana pri zemljiško
knjižnem vložku številka 364 k.o. Podzemelj.
Nepremičnina parc. št. 1745/2 se deloma nahaja v območju poselitve, in sicer ca.
10% celotne površine, preostali del le-te pa
se nahaja na območju kmetijskih zemljišč.
Parc. št. 1745/2 se na podlagi tega postopka
javnega zbiranja ponudb odprodaja v delu,
ki se nahaja v območju poselitve, preostali
del parcele pa se prodaja po pravilih prodaje
kmetijskih zemljišč.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg ponudbe na podlagi tega javnega zbiranja ponudb, v zakonitem roku, vloži
na Upravni enoti Metlika, vlogo za sprejem
ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, ki jo
je vložila Občina Metlika in katere predmet
je prodaja dela kmetijskega zemljišča parc.
št. 1745/2 in celotna parc. št. 1744/1, obe
k.o. Podzemelj.
Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet te objave (del parc. št. 1745/2, torej je brez delov nepremičnin, ki se nahajajo na območju kmetijskih zemljišč) znaša
1.870,00 EUR.
Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet te objave skupaj s ceno nepremičnin, katerih nakup je pogoj za veljavnost
ponudbe (parc. št. 1744/1 in parc. št. 1745/2
v celoti) znaša 8.345,36 EUR.
V ceno ni vključen 20% davek na dodano vrednost (ki se obračuna pri stavbnih
zemljiščih) oziroma 2% davek na promet
nepremičnin (ki se obračuna pri kmetijskih
zemljiščih), ki ga plača kupec.

Št. 478-00079/2007
Ob-2187/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
sklepov Občinskega sveta Občine Metlika
št. 478-00079/2007, št. 478-00047/2007, št.
478-00041/2008 z dne 6. 2. 2009 objavlja
Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Metlika
1. Prodajalec: Občina Metlika, Mestni
trg 24, Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
2. Predmet prodaje: stavbna zemljišča
A) parc. št. 75/3.S, stanovanjska stavba
v izmeri 149 m2, k.o. Podzemelj;
parc. št. 1731, njiva v izmeri 3.870 m2,
k.o. Podzemelj.
Nepremičnini sta vpisani pri zemljiško
knjižnem vložku številka 364 k.o. Podzemelj.
Nepremičnina parc. št. 75/3.S se v celoti
nahaja v območju poselitve. Na njej stoji
stanovanjska hiša (hišna številka Boginja
vas 3), ki je stara in dotrajana stavba. Za
sodobne stanovanjske potrebe hiša ni primerna, z zasilnim popravilom pa bi bila lahko uporabna za zasilne in občasne gospodarske oziroma kmetijske namene, spravilo
materiala in orodja. Ob parceli poteka vaška asfaltna pot. Hiša nima priključkov. Je
pa na sosednjih zemljiščih električno, vodovodno in telefonsko omrežje. Nepremičnina
parc. št. 1731 se deloma nahaja v območju
poselitve in sicer ca. 25% celotne površine
parc. št. 1731, preostali del pa se nahaja

na območju kmetijskih zemljišč. Na parc.
št. 1731 se nahaja gospodarsko poslopje,
ki je lesena, delno v lesenem predalčju zidana stavba. Priključkov in napeljav nima.
Objekt je omejeno uporaben za pomožne
potrebe.
Parc. št. 1731 se na podlagi tega postopka javnega zbiranja ponudb odprodaja
v delu, ki se nahaja v območju poselitve,
preostali del parcele pa se prodaja po pravilih prodaje kmetijskih zemljišč.
Zemljišči se prodajata kot celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup
nepremičnin pod točko A tega javnega zbiranja ponudb, v zakonitem roku, vloži na
Upravni enoti Metlika, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, ki jo
je vložila Občina Metlika in katere predmet
je prodaja kmetijskih zemljišč, in sicer dela
nepremičnine parc. št. 1731 in celotne parc.
št. 1730, obe v k.o. Podzemelj.
Izhodiščna cena za nepremičnini, ki sta
predmet te objave (parc. št. 75/3 in del parc.
št. 1731, torej brez delov nepremičnin, ki se
nahajajo na območju kmetijskih zemljišč)
znaša 15.870,00 EUR.
Izhodiščna cena za nepremičnini, ki sta
predmet te objave skupaj s ceno nepremičnin, katerih nakup je pogoj za veljavnost ponudbe (1731, 1730 in 75/3.S) znaša
23.077,00 EUR.
V ceno ni vključen 20% davek na dodano vrednost (ki se obračuna pri stavbnih
zemljiščih) oziroma 2% davek na promet
nepremičnin (ki se obračuna pri kmetijskih
zemljiščih), ki ga plača kupec.
B) parc. št. 1733, njiva v izmeri 2.109 m2,
k.o. Podzemelj;
parc. št. 1734, njiva v izmeri 2.112 m2,
k.o. Podzemelj.
Nepremičnini sta vpisani pri zemljiško
knjižnem vložku številka 364 k.o. Podzemelj.
Na parc. št. 1733 se nahaja kašča, stara
in dotrajana lesena stavba.
Nepremičnina na parc. št. 1733 se deloma nahaja na območju poselitve, in sicer ca.
25% celotne površine, preostali del le-te pa
se nahaja na območju kmetijskih zemljišč.
Enako velja tudi za nepremičnino na parc.
št. 1734. Parc. št. 1734 in parc. št. 1733
se na podlagi tega postopka javnega zbiranja ponudb odprodata v delu, ki se nahaja
v območju poselitve, preostali del parcel pa
se prodaja po pravilih prodaje kmetijskih
zemljišč.
Zemljišči se prodajata kot celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg ponudbe na podlagi tega javnega zbiranja ponudb, v zakonitem roku,
vloži na Upravni enoti Metlika, vlogo za
sprejem ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, ki jo je vložila Občina Metlika in katere predmet je prodaja kmetijskih zemljišč
dela parc. št. 1733 in parc. št. 1734 obe
v k.o. Podzemelj.
Izhodiščna cena za nepremičnine, ki so
predmet te objave (del parc. št. 1733 in del
parc. št. 1734, torej je brez delov nepremičnin, ki se nahajajo na območju kmetijskih
zemljišč) znaša 7.725,00 EUR.
Izhodiščna cena za nepremičnini, ki sta
predmet te objave skupaj s ceno nepremičnin, katerih nakup je pogoj za veljavnost
ponudbe (parc. št. 1733 in parc. št. 1734
v celoti) znaša 15.371,21 EUR. V ceno ni
vključen 20% davek na dodano vrednost
(ki se obračuna pri stavbnih zemljiščih) ozi-
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E) parc. št. 210/3 ekstenzivni sadovnjak
v izmeri 400 m2, travnik v izmeri 490 m2,
k.o. Dole;
parc. št. 210/5 travnik v izmeri 104 m2,
k.o. Dole.
Nepremičnini sta vpisani pri zemljiško
knjižnem vložku številka 517 k.o. Dole.
Parc. št. 210/3 in parc. št. 210/5 ležita skupaj in lahko tvorita celoto s površino
994 m2.
Zemljišče je v vasi Dole nad Hrastom pri
Metliki. Zemljišče je po prostorskem načrtu
Občine Metlika uvrščeno v območje za poselitev, namenjeno za stanovanjsko in kmetijsko gradnjo. Parc. št. 210/3 in parc. št.
210/5 ležita stran od javnih poti in imata dostop s služnostjo poti po ostalih zemljiščih.
Preko obravnavanih parcel ne potekajo komunalni vodi. V neposredni bližini potekajo
lokalni vodi elektrike, vodovoda in telefona.
V naselju ni javne kanalizacije. Dostopi na
obravnavane parcele niso urejeni.
Zemljišči se prodajata kot celota.
Izhodiščna cena za nepremičnini, ki sta
predmet te objave znaša 8.777,02 EUR.
V ceno ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
F) parc. št. 596/1, travnik v izmeri 520 m2,
k.o. Dole.
Nepremičnina je vpisana pri zemljiško
knjižnem vložku številka 517 k.o. Dole.
Zemljišče je po prostorskem načrtu Občine Metlika uvrščeno v območje za poselitev,
namenjeno za stanovanjsko in kmetijsko
gradnjo. Parcela je komunalno neopremljena.
Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet te objave znaša 3.903,12 EUR.
V ceno ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
G) parc. št. 5956, sadovnjak v izmeri
374 m2, k.o. Bušinja vas;
parc. št. 321.S stavbišče v izmeri 47 m2,
k.o. Bušinja vas.
Nepremičnini sta vpisani pri zemljiško
knjižnem vložku številka 453 k.o. Bušinja
vas.
Obe parceli tvorita celoto. Na stavbišču
ni objekta ali izrazitih ostankov objekta, vsa
površina je v naravi sedaj ekstenzivni sadovnjak v neizravnanem nagnjenem terenu.
Zemljišče je v vasi Malo Lešče pri Brezovici.
Zemljišče je po prostorskem načrtu Občine
Metlika uvrščeno v območje za poselitev namenjeno za stanovanjsko in kmetijsko gradnjo. Nahaja se na severnem delu naselja
Malo Lešče, neposredno ob lokalni cesti.
V bližini poteka lokalni javni vodovod in električni kabel za lokalne potrebe. V naselju
ni javne kanalizacije. Ob parceli je asfaltna
vaška cesta s površinskim odvodnjevanjem.
Dostop na obravnavano parcelo je neposredno s ceste.
Zemljišči se prodajata kot celota.
Izhodiščna cena za nepremičnini, ki sta
predmet te objave znaša 3410,10 EUR.
V ceno ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
3. Deli nepremičnin, ki se nahajajo na
območju kmetijskih zemljišč, se bodo odprodali v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih (UPB1 Uradni list RS, št. 55/03),
ponudba za njihovo prodajo pa je obešena
na oglasni deski Upravne enote Metlika in
objavljena na enotnem državnem portalu
E uprave.
4. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
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5. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa s strani
prodajalca. Plačilo kupnine v predpisanem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
notarske overitve, vpisa v zemljiško knjigo
ter davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost.
7. Zemljiškoknjižni prenos se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
8. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične
osebe, ki so državljani članic Evropske unije
ter pravne osebe in samostojni podjetniki
s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije.
Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo osebno v zaprti ovojnici do
23. 4. 2009 do 10. ure, na naslov: Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
9. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je
predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis
iz poslovnega registra Slovenije, fizične
osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega
dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa;
– pravne osebe morajo navesti: naziv
in sedež, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa in navedbo
zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javne ponudbe in za katere vlagajo ponudbo;
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od
izklicne cene (brez DDv-ja);
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačani varščini ter številko
transakcijskega računa in naziv banke za
vračilo varščine v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
10. Ponudba mora veljati še najmanj 45
dni po preteku roka za odpiranje ponudb.
11. Ponudnik mora za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% ponujene
cene za odkup nepremičnin, ki se prodajajo
in mora biti nakazana na transakcijski račun
Občine Metlika pri Banki Slovenije, številka
01273-0100016016. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri,
uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri
plačilu kupnine.
12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe. V primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
13. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim

premoženjem Občine Metlika dne 23. 4.
2009 ob 11.30, v sejni sobi Občine Metlika,
Mestni trg 24, Metlika.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnike. Ne glede
na navedeno komisija pozove ponudnika, ki
je oddal nepopolno ponudbo k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni
po prejemu poziva za dopolnitev.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala kot edini kriterij višino
ponujene kupnine. V primeru, če je med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
14. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Metlika
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
15. Z najugodnejšim ponudnikom se
sklene kupoprodajna pogodba najkasneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za
uveljavitev predkupne pravice.
16. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
17. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Občini
Metlika, Mestni trg 24, Metlika, soba št. 23,
(kontaktna oseba: Jasna Brus Rožman), tel.
07/363-74-21.
Občina Metlika
Št. 81/2009
Ob-2269/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Odlokom o proračunu Občine Lendava (Uradni list RS, št.
14/09), Občina Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava objavlja
javni poziv
za sofinanciranje javnih kulturnih
projektov, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Občina Lendava
1. Predmet poziva in razpisna področja
Predmet javnega poziva je sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2009, ki jih
Občina Lendava sofinancira iz občinskega
proračuna in so v javnem interesu Občine
Lendava.
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
ustvarjalec, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava,
koncert, razstava, instalacija, dokumentarni
film, izdaja knjige ipd.), ki se sklada z javnim
interesom.
Občina Lendava sofinancira projekte na
naslednjih kulturnih področjih: glasbena,
folklorna, plesna, gledališka in lutkovna dejavnost, ples, likovna in literarna dejavnost,
založništvo, filmska in videoprodukcija ter
fotografija, izobraževalna in raziskovalna
dejavnost s področja kulture, novi mediji in
druge vsebine s področja kulture.
2. Cilji poziva
Občina Lendava bo projekte na razpisnih
področjih v letu 2009 podpirala v skladu
s cilji razvojnega programa Občine Lendava
za obdobje 2007–2013 in naslednjimi kratkoročnimi cilji:
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– povezovanje projektov in izvajalcev ter
vključevanje v projektne aktivnosti lokalnega okolja,
– spodbujanje izvirnih in kakovostnih
projektov na področju kulturne dediščine,
– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju Občine Lendava in ki pomembno prispevajo k razvoju Občine Lendava na področju
kulture,
– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin
občinstvu na območju Občine Lendava,
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju Občine
Lendava,
– dopolnjuje projektno dejavnost institucij s področja kulture na območju Občine
Lendava.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Predlagatelj posameznega projekta mora
ustrezati naslednjim pogojem in merilom:
– je javni zavod, katerega ustanovitelj je
lokalna skupnost oziroma javni skladi s sedežem v Občini Lendava in je registriran za
opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– je društvo, ustanovljeno in registrirano
skladno z Zakonom o društvih, za opravljanje dejavnosti na področju kulture, s sedežem v Občini Lendava in se prijavlja v sodelovanju z javnimi zavodi na področju kulture,
katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in
izpolnjuje naslednje pogoje:
– deluje na neprofitni osnovi,
– da na razpisnem področju kakovostno deluje vsaj 1 leto,
– uresničuje navedene cilje, zlasti razvijanje ustvarjalnosti in kulturnega življenja
v svojem okolju,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev aktivnosti na področju kulture,
– so društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo
dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.
Predlagani projekt ustreza merilom, če:
– sodi na področje kulturne dejavnosti,
– ni redna letna dejavnost kulturnega
društva,
– je nekomercialne narave,
– resorno ne spada na druga področja
kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.,
– je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen ter
ima jasno in kakovostno vsebinsko in oblikovno zasnovo,
– uresničuje cilje, ki so pomembni v lokalnem okolju,
– zaprošeni znesek ne presega 70% celotne predvidene vrednosti projekta,
– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to predlagatelj dokaže z navedbo predvidenih finančnih virov,
– ima realno finančno konstrukcijo (iz
prijave je razvidno, da je izvedljiv glede na
razpoložljive vire).
4. Izpolnjevanje pogojev poziva
Vloge bo odpirala uradna oseba Občine
Lendava, in sicer po vrstnem redu prispetja.
Za vsako vlogo bo uradna oseba občine
ugotovila, ali je pravočasna, ali je popolna in
ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem
pozivu odločene pogoje (upravičeni predlagatelj).
Vloge, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali jih ne bo vložil upravičeni
predlagatelj, zavrže župan s sklepom.
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Občina lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni odločbi o izboru kulturnih
projektov spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe.
5. Kriteriji za izbiro projektov
Kriteriji za izbiro projektov v skladu s kratkoročnimi cilji razvojnega programa Občine
Lendava za obdobje 2007-2013 so:

Kriteriji
Prispevek k razvojnim ciljem Občine Lendava

Prispevek k medkulturnemu in
medgeneracijskemu dialogu

Dodana vrednost k turistični ponudbi in
promociji kraja

Trajnost projekta

Lastna finančna udeležba

ga ni
šibak
močan

Točke
0 točk
5 točk
10 točk

ga ni
šibak
močan

0 točk
5 točk
10 točk

ga ni
šibak
močan
do 1 leta
1–3 leta
več kot 3 leta
do 10%
10%–30%
nad 30%

0 točk
5 točk
10 točk
0 točk
5 točk
10 točk
0 točk
5 točk
10 točk

6. Uporaba kriterijev
Na podlagi poročila strokovne komisije
župan z odločbo zavrne vlogo, ki ne bo izpolnjevala kriterijev, navedenih pod točko 5.
tega poziva ali bo z odločbo določil, da se
posamezni kulturni projekt sprejme v financiranje ter določi delež javnih sredstev.
Kriteriji za izbiro projektov so ovrednoteni
s točkami. Število točk za posamezni kriterij
je ovrednoteno s točkami 0, 5 in 10 točk.
Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 50 točk, minimalno število
točk, ki ga mora odobreni projekt prejeti je
najmanj 30 točk.
Višina odobrenih sredstev za posamezni
projekt je odvisna od:
– skupne višine prejetih točk za posamezni projekt.
7. Okvrina vrednost: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev znaša 100.000,00
EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2009 in
sicer do konca tekočega leta.
Občina Lendava bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2009.
9. Razpisni rok: poziv se začne 13. 3.
2009 in zaključi 14. 4. 2009. Kot pravočasne
se štejejo vloge, ki so bile oddane na pošto
najkasneje do 14. 4. 2009, kar je razvidno
iz poštnega žiga.
10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec,
– izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev.
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta predložiti naslednjo dokumentacijo:
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– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in ožigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– priloge k prijavnem obrazcu.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
projektov v razpisnem roku dvignejo na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, med uradnimi urami (ponedeljek, torek in
četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17.
ure in petek od 8. do 13 ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Občine Lendava
http://www.lendava.si (razpisi).
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu in mora vsebovati
vse bistvene sestavine vloge ter obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelji pošljejo svoje predloge
v zaprtih kuvertah (priporočeno s povratnico) na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, z obveznim pripisom
na sprednji strani »Ne odpiraj – Javni poziv
– Kulturni projekti 2009«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
predlagatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne
dokumentacije.
Dopolnjevanje vloge je možno do zaključka poziva z oznako vloge, na katero se
dopolnjevanje nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do 14. 4. 2009,
o čemer priča poštni žig.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in razpisna dokumentacija in ni poslana na
način kot je to zahtevano v tem pozivu.
Za neupravičenega predlagatelja se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje
pogojev, navedenih pod točko 3.
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12. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna komisija ocenjuje vloge po vrstnem redu njihovega prispetja.
Pri nepopolnih vlogah se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
Občina Lendava bo obvestila predlagatelje projektov o predlogu strokovne komisije
in strokovne službe z določitvijo roka, do
katerega bo imel predlagatelj možnost, da
se o predlogu komisije pisno izjavi. Občina
Lendava bo izbrala predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
največ do vrednosti, določene s proračunom
Občine Lendava za leto 2009.
13. Informacije v zvezi z razpisom
Dodatna informacije v zvezi z pozivom
dobite na Občini Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava, tel. 02/57-72-500, kontaktna
oseba: Brigita Banotai ali e-pošta: brigita.banotai@lendava.si.
Zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 3. 2009.
Občina Lendava
Ob-2263/09
Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije,
Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Matjaž Zupan,
na podlagi 157. člena Zakona o avtorski
in sorodnih pravicah objavlja vabilo k pogajanjem Zavodu Mladinska mreža Mama,
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, za sklenitev
skupnega sporazuma o tarifi, pogojih za
uporabo avtorskih del, plačilu, ter o drugih
okoliščinah uporabe avtorskih del v okvirih
mladinskih centrov.
Združenje skladateljev, avtorjev in
založnikov za zaščito avtorskih pravic
Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2008-5
Ob-10486/08
V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Litija, se pri vpisu pod zaporedno številko 6 za leto 1993 o hrambi
Pravil ZSSS – Sindikata lesarstva Slovenije, Sindikata Lesne industrije Litija,
s sedežem Breg pri Litiji 53, Litija, z dnem
2. 12. 2008 vpiše sprememba imena sindikata tako, da se glasi: ZSSS – Sindikat
lesarstva Slovenije, Sindikat Svea Lesna
Litija.
Št. 101-1/2009-2
Ob-1502/09
Pravila Sindikata SKEI TPV Prikolice,
Cesta bratov Cerjakov 13, 8250 Brežice,
z dne 14. 1. 2009, so dne 28. 1. 2009 sprejeta v hrambo pri Upravni enoti Brežice in
dne 28. 1. 2009 vpisana v evidenčni knjigi
pravil oziroma statutov Upravne enote Brežice pod zap. št. 1/2009.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2195/09
Podjetje Mahkovec Š&D, d.n.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija; Radio Geoss,
je v lasti:
1. Mija Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija –
50% delež,
2. Jože Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija –
50% delež.
Ob-2209/09
Financiranje z oglaševanje, delno iz občinskega proračuna.
100% lastnik radijske postaje Zeleni val
je Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem
21/A, 1290 Grosuplje (Alpe Adria Zeleni val
d.o.o., Spodnja Slivnica 16, Grosuplje).
Seznam programskega sveta posredovan Ministrstvu za kulturo.
Ob-2210/09
Ime medija: Radio Capris.
Izdajatelj medija: Radio Capris d.o.o.,
Ulica 15. maja 10/b, 6000 Koper.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih pravic: R Domžale d.o.o.,
Ljubljanska 36, 1230 Domžale – 100%.
Direktor: Petra Sorbara.
Ob-2211/09
V skladu z Zakonom o medijih (prvi odstavek 64. člena) objavljamo podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki imajo v premoženju
podjetja Radia Štajerski val najmanj 5% premoženjski delež oziroma najmanj 5% delež
glasovalnih pravic:
– FM NET, d.o.o., podjetje za radijsko in
televizijsko dejavnost, Celovška cesta 206,
1000 Ljubljana (27,21%),
– KD, Kmečka družba holding – finančna družba d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana
(20%),
– Roman Moškotevc, Stopče 31, 3231
Grobelno (26,40%),
– Damjan Gobec, Celjska cesta 33, 3240
Šmarje pri Jelšah (26,40%).
Direktor družbe je Damjan Gobec, nadzorni organ organa upravljanja je skupščina
družbe.
Ob-2300/09
V skladu z Zakonom o medijih (prvi odstavek 64. člena) objavljamo podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki imajo v premoženju
podjetja Radia Celjski val najmanj 5% premoženjski delež oziroma najmanj 5% delež glasovalnih pravic: Roman Moškotevc,
Stopče 31, 3231 Grobelno, (100%).
Direktor družbe je Roman Moškotevc,
nadzorni organ organa upravljanja je skupščina družbe.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2205/09
Na podlagi sklepa ustanoviteljev družbe
z omejeno odgovornostjo Siemens Transportation Systems družba za proizvodnjo
tirnih vozil d.o.o., Preradovičeva ulica 22,
2000 Maribor – v likvidaciji, z dne 20. 2.
2009, o prenehanju družbe po postopku
redne likvidacije in v skladu s 405. členom Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv
upnikom. Okrožno sodišče v Mariboru je
s sklepom Srg 2009/5065, dne 25. 2. 2009,
pri subjektu vpisa Siemens Transportation
Systems družba za proizvodnjo tirnih vozil
d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor, pod številko Srg 2009/5065 vpisalo v sodni register tega sodišča začetek
postopka redne likvidacije nad subjektom.
Likvidacijska upravitelja v skladu s 405.
členom Zakona o gospodarskih družbah
pozivata vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskima upraviteljema v roku 30
dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti
v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na
naslov: Siemens Transportation Systems
družba za proizvodnjo tirnih vozil d.o.o.,
Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor –
v likvidaciji. Dolžniki se pozivajo, da takoj
poravnajo dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj
Christoph Theodor Lang
Likvidacijski upravitelj
Dieter Erwin Behrens
Ob-2255/09
Na podlagi 412. člena ZGD-1, 42/06
likvidacijski upravitelji družbe E&S SKUPINA zavarovalniško zastopanje d.o.o. – v likvidaciji, Gorjupova 1, 1000 Ljubljana, pri
kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2009/3880, z dne 17. 2.
2009, vpisan začetek postopka redne likvidacije, objavlja poziv upnikom družbe, da
v roku 60 dni od dneva objave tega poziva
prijavijo svoje terjatve do družbe.
Prijavo terjatve je potrebno nasloviti na
likvidacijskega upravitelja, Žarka Tataloviča, na sedež družbe E&S SKUPINA zavarovalniško zastopanje d.o.o. – v likvidaciji,
Gorjupova 1, 1000 Ljubljana, v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in
višino terjatev.
E&S SKUPINA d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Žarko Tatalovič
Ob-2274/09
Podjetnik Legitimus Bračko Aleš s.p.
Trgovina in storitve, s sedežem Panonska ulica 26, 2000 Maribor, matična št.
3300978000, davčna št. 66644968, obvešča upnike, da preklicuje objavo v Uradnem listu RS, št. 110 z dne 21. 11. 2008
(št. objave Ob-9404/08, str. 3814), o prenehanju opravljanja dejavnosti samostojnega
podjetnika zaradi prenosa dejavnosti na
prevzemno kapitalsko družbo po postopku
in na način, kot je opredeljen v 673. členu
ZGD-1.
Bračko Aleš s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2262/09
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 17 z dne 6. 3.
2009, je v objavi št. Ob-2104/09 prišlo do
tiskarske napake v datumu sprejetja sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
DSO d.o.o.
Sklep se pravilno glasi: direktor družbe
DSO, družba za izgradnjo doma starejših
občanov Slovenj Gradec, d.o.o., vpisane
v sodnem registru Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, z matično št. 2240017, v skladu
s 520. členom ZGD-1, prvič objavlja sklep, ki
ga je zaradi izstopa družbenika sprejel edini
družbenik dne 1. 3. 2009: »Na podlagi prve
alinee drugega odstavka 502. člena ZGD-1
se osnovni kapital družbe zmanjša za znesek 360.055,83 EUR, in sicer iz 705.991,83
EUR na 345.936,00 EUR.«
Direktor družbe poziva upnike družbe, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
DSO d.o.o.
Direktor Matjaž Zanoškar
Ob-2202/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in sklepa SV 56/2009 objavljamo, da se
zaradi izstopa družbenika osnovni kapital
zmanjša iz 14.142,00 EUR na 10.606,50
EUR.
ECO-COP d.o.o.
Št. 01/09
Ob-2207/09
Direktor družbe DSO, družba za izgradnjo doma starejših občanov Slovenj Gradec, d.o.o., vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, z matično
št. 2240017, v skladu s 520. členom ZGD-1,
prvič objavlja sklep, ki ga je zaradi izstopa
družbenika sprejel edini družbenik dne 1. 3.
2009: »Na podlagi prve alinee drugega odstavka 502. člena ZGD-1 se osnovni kapital
družbe zmanjša za znesek 360.055,83 EUR,
in sicer iz 705.991,83 EUR na 345.936,00
EUR«.
Direktor družbe poziva upnike družbe, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
DSO d.o.o.
direktor Matjaž Zanoškar
Ob-2261/09
Na podlagi določila 520. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja družba
z omejeno odgovornostjo Müller drogerija,
družba za trgovino in storitve, d.o.o., Ljub
ljana, Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana
- Šentvid, matična številka 1879901, davčna številka 87790289, sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe in poziv upnikom, da se izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
I. Edini družbenik družbe Müller drogerija, d.o.o., je dne 20. 1. 2009, na podlagi 520.

člena ZGD-1 sprejel Sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe:
Osnovni kapital družbe Müller drogerija,
d.o.o. v višini 7.911.867,40 EUR, se v skladu s 520. člena ZGD-1, zmanjša za znesek
5.846.269,00 EUR.
Prokurist dvakrat objavi ta sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala v Uradnem listu
RS ter pozove upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Upnike, ki so
družbi znani, mora prokurist k izjavi pozvati
neposredno. Zmanjšanje osnovnega kapitala se bo prijavilo za vpis v register po enem
letu od druge objave v Uradnem listu RS.
Osnovni kapital družbe Müller drogerija,
d.o.o. znaša, po zmanjšanju osnovnega kapitala, 2.065.598,40 EUR.
Skladno z zgoraj navedenim se spremeni
in dopolni 4. člena Akta o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo Müller drogerija,
d.o.o. tako, da odslej glasi:
»Osnovni kapital družbe Müller drogerija,
d.o.o. znaša 2.065.598,40 EUR, kar predstavlja tudi osnovni vložek edinega družbenika Müller LTD & CO KG. Družbenik ima
tako enovit poslovni delež, ki znaša 100%.
II. Upnike družbe z omejeno odgovornostjo Müller drogerija, d.o.o. se poziva, da se
najkasneje do 30. 6. 2009 zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Müller drogerija, d.o.o.
Prokurist
Janez Črček

Sklici skupščin
026109
Ob-2198/09
V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta Grad d.d sklicujem
20. redno skupščino
delniške družbe Grad,
ki bo v četrtek, 16. 4. 2009, ob 16. uri,
v prostorih Grad d.d., Tržaška 118, Ljub
ljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 19. redne seje
skupščine.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi
delnicami.
Vabilo je podano skladno s 44. členom
statuta, ki tudi določa, da mora vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
obvestiti družbo, da se namerava udeležiti
skupščine in glasovati.
Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to
storijo, kolikor primerno obvestijo ostale delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do
1. 4. 2009), ali sedež družbe najkasneje do
25. 3. 2009, z izrecno željo, da se o predlo-
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gu obvesti vse delničarje. Predlog je potrebno tudi utemeljiti (45. člen statuta).
Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2 pa na določilih 3. člena
Poslovnika skupščine Grad d.d.. Točka 3
temelji na določilih 53. člena statuta Grad
d.d. in 293. ter 294. člena ZGD-1. Točka 4
temelji na določilih 247. člena ZGD-1.
Nadzorni svet predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
ad 1: Izvoli se verifikacijska komisija in
ugotovi sklepčnost.
ad 2: Vsi sklepi so realizirani.
ad 3: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
Dividende se izplačajo najkasneje do
31. 5. 2009. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice vpisan
v knjigo delnic na dan skupščine ali novi
lastnik na dan izplačila dividende ob overjenem pisnem pooblastilu prodajalca.
ad 4: Sprejmejo se predlagane cene ter
pravila trgovanja z lastnimi delnicami.
Gradivo je v skladu z določbami 44.
člena statuta, delničarjem na vpogled na
sedežu družbe vsak delavnik od vključno
17. 3. 2009 do 16. 4. 2009, od 9. do 13.
ure. Na seji je prisoten notar, ki sestavi zapisnik seje.
Grad d.d.
predsednik nadzornega sveta
Andrej Kavšek
Ob-2200/09
Na podlagi točke C in Č 8. poglavja Statuta delniške družbe Emona blagovni center
d.d., Ljubljana in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje likvidacijski upravitelj
10. skupščino
delniške družbe Emona blagovni center
d.d., Ljubljana – v likvidaciji,
ki bo v torek, 15. aprila 2009, ob 9. uri,
v prostorih Emone Efekte d.o.o., Stegne
21C, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog likvidacijskega upravitelja se izvoli predsedujoči skupščine (po
predlogu upravitelja) in verifikacijska komisija v sestavi Ana Pahulje-Senečič kot predsednica, Slavka Plemelj in Nikola Šmajgert
kot člana. Seji prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Končno poročilo o poteku likvidacijskega postopka, predlog končne razdelitve
premoženja in zaključka likvidacijskega postopka.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
predlagata skupščini naslednji sklep:
2.1 Sprejme se končno poročilo o poteku
likvidacijskega postopka do 31. 12. 2008
z dne 18. 2. 2009.
2.2 Končno razpoložljivo premoženje
družbe se razdeli med delničarje v soraz-
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merju z njihovimi deleži v delniški družbi
v približni vrednosti 272.750,34 EUR, ki se
opravi v tridesetih dneh po veljavnem zasedanju skupščine, in sicer tako, da delničarji,
ki imajo v lasti več kot 5.000 delnic delniške
družbe, prevzamejo skupaj 65.000 investicijskih kuponov izdajatelja MP DZU, d.d.
z oznako MPEU, medtem ko ostali delničarji
prejmejo sorazmerno denarno protivrednost
po tržni ceni tega vrednostnega papirja na
dan pred razdelitvijo. V primeru ugodno
rešenega pravdnega spora, za katerega
je oblikovana rezervacija v višini 153.000
EUR, bo likvidacijski upravitelj takrat sproščena denarna sredstva razdelil delničarjem
v istem sorazmerju v petnajstih dneh po
dokončnosti omenjenega spora.
2.3 Po izvršitvi gornjega sklepa skupščine se likvidacijski postopek zaključi.
Poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predlog za delno razdelitev premoženja je kot priloga sestavni del tega sklepa.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki
so vpisani v knjigo delničarjev na dan 11. 4.
2009 ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava
udeležbe na skupščini je najmanj tri dni pred
skupščino prispela v tajništvo družbe Emona blagovni center d.d., Ljubljana – v likvidaciji, Cesta Ljubljanske brigade 9a, 1000
Ljubljana.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo, in sicer najmanj pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje
z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. Na ponovno sklicanem zasedanju
skupščine bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
v poslovni zgradbi na Cesti Ljubljanske brigade 9a v Ljubljani, vsak delavnik od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Emona blagovni center d.d.,
Ljubljana – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
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Zavarovanja terjatev
SV 45/09
Ob-2218/09
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske
Bistrice, opr. št. 45/09, z dne 4. 3. 2009,
zastavitelja Ivice Fina, rojenega 16. 9. 1961,
stanujočega Maistrova ulica 10, 6250 Ilirska
Bistrica in Mire Fina, rojene 9. 2. 1966, stanujoče Maistrova ulica 10, 6250 Ilirska Bistrica,
izrecno in nepogojno dovoljujeta vsak za svoj
solastni delež ½ na trisobnem stanovanju
z oznako 11, v skupni izmeri 74,15 m2 (stanovanjski prostori v drugem nadstropju oziroma
četrti etaži v izmeri 69,50 m2, in pomožni prostor, shramba v izmeri 4,65 m2 v kleti oziroma
prvi etaži), v stanovanjski stavbi z identifikacijsko številko 2524–1358, z naslovom Maistrova ulica 10, 6250 Ilirska Bistrica, na parc.
št. 200/16, k.o. Trnovo, vpisanem v zk vl. št.
867, k.o. Trnovo; stanovanje obsega hodnik,
bivalno kuhinjo, dnevno sobo, dve spalnici,
kopalnico s straniščem in balkon iz dnevne
sobe; ustanovitev in vknjižbo hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.000,00 EUR
(čista vrednost kredita), s končnim datumom
vračila kredita 18. 3. 2024 in z dogovorjeno
pogodbeno obrestno mero, ki na dan odobritve kredita dne 16. 2. 2009, znaša 6,30%
letno in se v času do dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora
iz 15. člena Hipotekarne kreditne pogodbe;
efektivna obrestna mera kredita, izračunana
v skladu s 17. členom Zakona o potrošniških kreditih, znaša 6.66% letno; z vsemi
pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika,
vse podrobneje določeno v Hipotekarni kreditni pogodbi št. 228229-001 in sporazumu
o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke mag. Sonje
Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 4. 3. 2009,
opr. št. SV 45/09, v korist upnice SKB Banka
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
matična številka 5026237000.

SV 139/09
Ob-2219/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja
iz Sežane opr. št. SV 139/09 z dne 3. 3.
2009 je bilo stanovanje št. 10, nadstropje
II., v skupnem obsegu 67 m2 v stanovanjski
hiši na naslovu Ulica dr. Bogomira Magajne
12, 6215 Divača, ki stoji na parc. št. 623/15
in 623/16, k.o. Divača, sedaj last zastaviteljice Taraba Lidije, Bogomira Magajne 12,
Divača, upoštevajoč pri tem kupoprodajno
pogodbo o prodaji stanovanja z dne 20. 11.
1992 overjeno pri Temeljnem sodišču v Ljub
ljani pod opr. št. OV 4038/93 dne 23. 4. 1993
z vezanim zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
24. 10. 2008, overjenim v notarski pisarni
notarke Nade Kumar v Ljubljani pod opr,
št. OV II 4463/2008 dne 27. 10. 2008, med
družbo Feršped d.d. Mednarodna špedicija,
Parmova 37, 1000 Ljubljana, kot prodajalko
in Taraba Lidijo, Ul. dr. Bogomira Magajne 12, Divača, kot kupovalko, zastavljeno
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, identifikacijska številka SI94314527, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 50.000,00 EUR s pripadki.
SV 153/2009
Ob-2311/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 153/2009
z dne 3. 3. 2009, je stanovanje št. 11 –
številka dela stavbe 0659-421-11, v 6 etaži v izmeri 47,77 m2 in v 1 etaži shramba
v izmeri 2,32 m2, oboje ležeče na parceli št.
428, vl. št. 2020, k.o. Tabor, v lasti Stefane
Davidovske do celote, na podlagi prodajne
pogodbe sklenjene s prodajalcem Pisano
besedo d.o.o. in Stefano Davidovsko kot
kupko z dne 14. 1. 2009 in aneksa k tej prodajni pogodbi, zastavljeno v korist Banke
Koper d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 45.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 210/2004, In 289/2006
Os-1147/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 210/2004 z dne
22. 6. 2004 in opr. št. In 289/2006 z dne
22. 9. 2006, je bil 14. 9. 2004 opravljen
v korist upnikov: 1. Komunala Kranj d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro
Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a,
Kranj, ki jih po pooblastilu zastopa Domplan
d.d., Bleiweisva c. 14 in 3. Domplan Kranj
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Dušanu Krapežu, Cesta 1. maja 1,
Kranj, zaradi izterjave 145,11 EUR in 144,26
EUR s pripadki, rubež nepremičnine, to je
stanovanja št. 6, v mansardi stanovanjske
stavbe na naslovu Cesta 1. maja 1, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
v lasti dolžnika Dušana Krapeža, Cesta 1.
maja 1, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 2009
In 110/2002
Os-1879/09
Na podlagi dopisa Okrajnega sodišča
v Murski Soboti, opr. št. In 110/2002-69
z dne 20. 10. 2008, dopolnjujemo Zapisnik
o rubežu nepremičnine z dne 4. 6. 2004,
o opravljenem rubežu nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prostora na naslovu Lendavska ulica 14,
Murska Sobota.
Dne 5. 11. 2008 je bilo ob ponovnem
preverjanju na naslovu ugotovljeno, da omenjena nepremičnina stoji na parc. št. 305,
k.o. Murska Sobota, št. vložka 3845, identifikacijska številka stavbe je 504, številka
poslovnega prostora po 16, velikost prostora
je 74,03 m2 (po meritvah izvršitelja in družbe Projektivni biro inženiring d.o.o., Murska
Sobota).
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 11. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6362/2008
Os-1190/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 11. 11. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje, ki jo zastopa Tomaž
Rehar s.p., Pucova ulica 4, Celje, uvedlo
postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 23/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene med EMO p.o. Celje kot prodajalcem
in Metličar Alojzem, Kersnikova 4, Celje, kot
kupcem,
– prodajne pogodbe št. II/1 z dne 9. 10.
1992, sklenjene med Metličar Alojzem, Kersnikova 4, Celje, kot prodajalcem in Po-

sest d.o.o., podjetje za trgovino, inženiring
in posredovanje, Vodnikova 2, Celje, kot
kupcem,
– aneksa k prodajni pogodbi št. II/1 z dne
9. 10. 1992, sklenjenega med Metličar Alojzem, Kersnikova 4, Celje, kot prodajalcem
in Posest d.o.o., podjetje za trgovino, inženiring in posredovanje, Vodnikova 2, Celje,
kot kupcem in
– prodajne pogodbe št. II/2 z dne 22. 10.
1992, sklenjene med Posest d.o.o., podjetje za trgovino, inženiring in posredovanje,
Vodnikova 2, Celje, kot prodajalcem in Ljub
ljansko banko - Splošno banko Celje, Vodnikova 2, Celje, kot kupcem.
Listine se nanašajo na nepremičnino,
dvosobno stanovanje št. 10, v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka na Kersnikovi
ulici 4, Celje, v izmeri 91 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, vpisanem podvl. št.
2343/11, ident št. 10.E, k.o. Celje. Po izjavi
predlagateljice so listine izgubljene.
Vknjižba lastninske pravice se pri nepremičnini z ident. št. 10.E stanovanjska raba
v izmeri 91 m2, na naslovu Kersnikova 4,
Celje, zahteva v korist Naveršnik Olge, roj.
4. 10. 1945, stan. Kersnikova ulica 4, Celje,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 1. 2009
Dn 6942/2008
Os-1229/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 1. 12. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Špingler Leopolda, Nušičeva ulica 12, Celje, ki ga zastopa Mejač Vesna s.p. Primadom, Savinova ulica 7,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 18. 2.
1992, sklenjene med Ingrad Koncernom
d.o.o., Lava 7, Celje, kot prodajalcem in
Špingler Leopoldom ter Špingler Ireno, oba
Nušičeva ulica 12, Celje, kot kupcema. Listina se nanaša na dvosobno stanovanje z
ident. št. 22.E, v 4. nadstropju, na naslovu
Nušičeva ulica 12, Celje, v skupni izmeri 65 m2, vpisanem pri podvl. št. 2479/23,
k.o. Celje. Po izjavi predlagatelja je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice se pri nepremičnini z ident. št. 22.E stanovanjska
raba v izmeri 65 m2, na naslovu Nušičeva
ulica 12, Celje, zahteva v korist Špingler
Leopolda, roj. 8. 11. 1943 in Špingler Irene,
roj. 28. 8. 1950, oba stan. Nušičeva ulica 12,
Celje, kot njuna skupna last.
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 14. 1. 2009
Dn 1645/2007
Os-1531/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 16. 1. 2009,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
predlagatelja Ajdnik Ivana, Titova ulica 8,
Radeče, ki ga zastopa Domplan d.o.o. Rimske Toplice, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med GIP Ingradom, kot
prodajalcem ter Slovenskimi železnicami
d.d., kot kupcem.
Po izjavi predlagatelja je pogodba izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
predlagatelja Ajdnik Ivana, Titova ulica 8,
Radeče pri z.k. vl. št. 744/9, k.o. Radeče,
št. ID 6.E.
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 27. 1. 2009
Dn 4411/2008
Os-1559/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Blagovno trgovinski center d.d. Ljubljana,
Šmartinska 152, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 30. 1. 2009 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupne pogodbe, sklenjene dne 20. 12. 1991, med Intereuropa mednarodna špedicija, transport
in pomorska agencija p.o. Koper, Vojkovo
nabrežje 32, Koper, kot prodajalko in Ilirijatrans, d.o.o., Ljubljana, Parmova 41, Ljub
ljana, kot kupcem, za poslovne prostore,
in sicer pisarno št. 1. v izmeri 36,23 m2 in
pisarno št. 2 v izmeri 37,40 m2 ter pripadajoči skupni prostor v izmeri 19,24 m2, v V.
nadstropju desnega dela poslovne stavbe,
zgrajene na parc. št. 1567/12, k.o. Koper.
Nepremičnini, ki sta predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, sta v zemljiški knjigi vpisani z:
– ident. oznako 52.E, v naravi nestanovanska raba v izmeri 36,23 m2, podvl. št.
1362/36, k.o. Koper, last Intereuropa d.d.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper, do celote in
– ident. oznako 53.E, v naravi nestanovanjska raba v izmeri 37,40 m2, podvl. št.
1362/37, k.o. Koper, last Intereuropa d.d.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper, do celote.
Pri zgoraj navedenih nepremičninah se
zahteva vknjižba lastninske pravice, in sicer za:
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– nepremičnino z ident. oznako 52.E,
vpisano v podvložku št. 1362/36, k.o. Koper, na podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 20. 12. 1991, prodajne pogodbe
z dne 27. 1. 1995, št. ov. 3256/95 in aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 30. 1. 1995,
št. ov 3257/95, izbrisano pobotnico št. ov.
1654/06, prodajne pogodbe z dne 28. 6.
2000, št. ov. 8119/2000, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
z dne 30. 7. 2008, št. ov. 643/08 ter zgodovinskega izpiska iz sodnega registra opr. št.
IIIR Srg 894/2007 z dne 7. 3. 2007 ter
– nepremičnino z ident. oznako 53.E,
vpisano v podvložku št. 1362/37, k.o. Koper, na podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 20. 12. 1991, prodajne pogodbe z dne
27. 1. 1995, št. ov 3256/95 in aneksa št.
1 k tej pogodbi z dne 30. 1. 1995, št. ov.
3257/95, izbrisne pobotnice št. ov. 1654/06,
prodajne pogodbe z dne 12. 6. 1996, št. ov.
1324/96, prodajne pogodbe z dne 23. 6.
2000, št. ov. 2324/2000, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
z dne 30. 7. 2008, št. ov. 643/08 ter zgodovinskega izpiska iz sodnega registra opr.
št. IIIR Srg 894/2007 z dne 7. 3. 2007, obe
nepremičnini v korist pravne osebe z imenom: Blagovno trgovinski center d.d. Ljub
ljana, Šmartinska 152, Ljubljana, mat. št.
5068681, do celote.
Imetnike pravic na nepremičninah
z ident. oznako 52.E, stanovanje v izmeri
36,23 m2, podvl. št. 1362/36, k.o. Koper
in ident. oznako 53.E, stanovanje v izmeri 37,40 m2, podvl. št. 1362/37 k.o. Koper,
obe last Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje
32, Koper, do celote, se poziva, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist zgoraj navedene
pravne osebe.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 1. 2009
Dn 19126/08
Os-1841/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Zapuška, stanujočega Prapretno 7,
Planica pri Sevnici, za vknjižbo lastninske
pravice na deležih vknjižene lastnice Brigite Frangež, na nepremičninah parc. št.
178/2, pripisani vl. št. 597, parc. št. 175,
pripisani vl. št. 9 in parc. št. 178/3, pripisani vl. št. 282, vse k.o. Slivnica, pod opr.
št. Dn 19126/08, dne 23. 1. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 3. 6. 2008, sklenjene med prodajalko Brigito Frangež, roj.
17. 12. 1958, stanujočo Bohova 38, Hoče
in kupcem Milanom Zapuškom, roj. 20. 4.
1976, stanujočim Prapretno 7, Planina pri
Sevnici, s katero je prodajalka kupcu prodala svoj delež na nepremičnini parc. št.
178/2, njivi, pripisani vl. št. 597; svoj delež
parc. št. 175, njiva, pripisane vl. št. 9 in svoj
delež parc. št. 178/3, njiva, pripisane vl. št.
282, vse k.o. Slivnica in na tem dovolila
vknjižbo lastninske pravice na kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 2009
Dn 5844/06
Os-1842/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Anice Lešnik in Bogomirja Lešnika, stanujočih
Ulica Veljka Vlahovića 59, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2927/93, k.o. Pobrežje, pod
opr. št. Dn 5844/06, dne 23. 1. 2009 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 2253-482-5/52
4-RB/KAL z dne 21. 12. 1977, sklenjene
med prodajalcem Gradbenim podjetjem
Stavbar, Maribor, z n.sol.o., Industrijska
ulica 13, TOZD Visoke gradnje Maribor,
z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki
ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik in kupovalko Mlekarsko industrijo in trgovino Maribor, n.sol.o., TOZD Maloprodaja
Maribor, Osojnikova ulica 5, ki jo je zastopal
direktor Alojz Zajšek, s katero je prodajalec
kupovalki prodal stanovanje št. 3, v pritličju
objekta ST-3 v Mariboru, Ulica Veljka Vlahovića 59, stoječe na parc. št. 867/1, 2983/4,
813/1, 3024/1, 811, 810, 792/8 in 796, k.o.
Pobrežje in na njem dovolil vknjižbo pravice
uporabe v korist kupovalke.
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 16. 2. 2009
Dn 17946/08
Os-1843/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
ki ga po pooblastilu zastopa Robert Rožič,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2926/96, k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 17946/08, dne 29. 1.
2009 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
2243-483-5/52-4-RB/KAL z dne 21. 12.
1977, sklenjene med prodajalcem gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor, z n.sol.o.
Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke
gradnje Maribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni
direktor Valentin Breznik in kupovalko Dravske elektrarne, Maribor, Vetrinjska ulica 2,
ki jo je zastopal glavni direktor Maks Redjko, s katero je prodajalec kupovalki prodal
stanovanje št. 5 in stanovanje št. 6 v I.
nadstropju, v velikosti 56,20 m2, v objektu
ST-1 S-31 v Mariboru, parc. št. 809, 792/8,
796, 797/3, 798/3 in 795, k.o. Pobrežje in na
tem dovolil vknjižbo pravice uporabe v korist
kupovalke.
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 po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 2009
Dn 14503/08
Os-1844/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šindar Branka, stanujočega Stantetova ulica
32, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa
Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 1964/94, k.o. Spodnje Radvanje,
pod opr. št. Dn 14503/08, dne 23. 1. 2009
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 4. 3.
1991, sklenjene med prodajalko Avtoobnova Maribor, Jadranska cesta 25, ki jo je zastopal direktor Evgen Šebjanič in kupcem
Šindar Brankom iz Maribora, Štantetova 31,
roj. 26. 12. 1949, s katero je prodajalka kupcu prodala dvoinpolsobno stanovanje št. 26
v velikosti 69,72 m2, v mansardi stanovanjskega objekta v Mariboru, Štantetova 32,
Maribor, parc. št. 1009, k.o. Spodnje Radvanje in na njem dovolila vknjižbo etažne
lastnine na ime kupca.
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 16. 2. 2009
Dn 390/08
Os-1682/09
Okrajno sodišče v Sežani na predlog
Republike Slovenije, Stanovanjske komisije
Vlade Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije,
Zunanji oddelek državnega pravobranilstva
v Kopru, Koper, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 791/2 z dne 18. 11. 1991, sklenjene
med Kraškim vodovodom Sežana, Bazoviška cesta 6, Sežana, kot prodajalcem in
Ukmar Rajkom, Ivana Turšiča 5, Sežana,
kot kupcem, za stanovanje na naslovu Ivana
Turšiča 5, Sežana, stanovanje št. 11 v prvem nadstropju, stoječe na parc. št. 4223/1
in 4223/2, ki obsega v izmeri dnevno sobo
15,18 m2, sobo 15,56 m2, sobo 7,92 m2,
kuhinjo 6,62 m2, kuhinjo 4,06 m2, kopalnico
4,16 m2, hodnik 2,64 m2, hodnik 5,76 m2,
ložo 3,21 m2 in klet 3,76 m2, v skupnem obsegu 69,87 m2.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe, sklenjene dne 18. 11.
1991 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 2. 2009
Dn 6448/2008
Os-2315/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
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15, Ljubljana, ki jo zastopa član uprave mag.
Željko Pujlić, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dne 3. 3. 2009 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
050043-B8/11 z dne 27. 10. 1980, sklenjene
med SGP »Gorica« Nova Gorica, TOZD GO
Koper, Obrtniška 30, Koper, kot prodajalcem
in Podjetjem za PTT promet, kot kupcem, za
nepremičnino, in sicer garsonjero št. 22/K
v izmeri 25,35 m2 v bloku št. 8, na naslovu
Kvedrova 16, Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident. oznako 22.E v podvl. št. 4558/22, k.o. Semedela,
v naravi stanovanje v izmeri 28,61 m2, last
SGP Koper d.o.o., Obrtniška ulica 5, Koper,
do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupne pogodbe št.
050043-B8/11 z dne 27. 10. 1980 ter zgodovinskega izpiska iz sodnega registra, opr.
št. IIIR Srg 3984/2006 z dne 6. 11. 2006,
Uredbe o reorganizaciji podjetij, ki opravljajo dejavnost PTT prometa (Ur. l. RS, št.
38/93), Uredbe o reorganizaciji PTT podjetja
Slovenije p.o. v Telekom Slovenije p.o. (Ur.
l. RS, št. 76/94) in Sklepa o preoblikovanju
podjetja Telekom Slovenije, p.o., v javno
podjetje Telekom Slovenije, d.d. (Ur. l. RS,
št. 78/97), v korist imetnika Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, matična
številka 5014018, do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z ident.
oznako 22.E, vpisani v podvl. št. 4558/22,
k.o. Semedela, ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 28,61 m2, last SGP Koper
d.o.o., Obrtniška ulica 5, Koper, do celote,
se poziva, da v enem mesecu od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 3. 2009
Dn 3831/2008
Os-2316/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
postopka Stanke Malekin, Bidovčeva 13,
Koper, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne
6. 3. 2009 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7.
1995, sklenjene med Kolar Jano, Bidovčeva
13, Koper, kot prodajalko in Občino Črnomelj, Trg Svobode 3, Črnomelj, kot kupcem,
za nepremičnino, enoinpolsobno stanovanje št. 2 v kletni etaži stanovanjskega bloka v Kopru, Bidovčeva 13, v skupni izmeri
38,78 m2,
– menjalne pogodbe z dne 22. 3. 1996,
sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana in Občino Črnomelj, Trg svobode
3, Črnomelj in
– menjalne pogodbe z dne 1. 9. 1997,
sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26,
Ljubljana in Splošno bolnišnico Izola, Polje
35, Izola.
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Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 2.E v podvl. št. 4040/3, k.o. Semedela, v naravi stanovanje v izmeri 38,78 m2,
last Jane Kolar, Bidovčeva ulica 13, Koper,
do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se
zahteva vknjižba lastninske pravice na
podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7. 1995, menjalne pogodbe z dne 22. 3. 1996, menjalne
pogodbe z dne 1. 9. 1997 ter sodne poravnave z dne 21. 1. 1999 in zgodovinskega izpiska iz sodnega registra za Splošno
bolnišnico Izola, v korist imetnice Stanke Malekin, Bidovčeva 13, Koper, EMŠO
1204942505998, do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z ident.
oznako 2.E, vpisani v podvl. št. 4040/3,
k.o. Semedela, ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 38,78 m2, last Jane Kolar,
Bidovčeva ulica 13, Koper, do celote, se
poziva, da v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 3. 2009
Dn 326/2009
Os-2312/09
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z Dn št. 326/2009 z dne 3. 3. 2009,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Mehdi Begaj, Valvazorjev trg 1, Litija, ki ga
zastopa notar Miro Bregar iz Litije, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, izvirnika pogodbe o prodaji poslovnega prostora v bloku Valvazorjev trg Litija z dne 27. 10. 1966, sklenjena med
Stanovanjsko komunalnim podjetjem Litija
kot prodajalcem in Prehrano, izvoz-uvoz
Ljubljana, Kersnikova 2, kot kupcem.
Predmet prodaje po navedeni listini je
poslovni prostor v izmeri 169,85 m2, ki ga
sestavlja poslovni prostor v pritličju, v izmeri 154,31 m2 in klet v izmeri 15,54 m2 v trgovsko stanovanjskem bloku, na Valvazorjevem trgu v Litiji, v zemljiški knjigi vpisan
v vl. št. 553/16, k.o. Litija, nepremičnina
z ident. št. 15.E, stanovanjske rabe, v 1.
in 2. etaži, na naslovu Valvazorjev trg 12,
Litija, v izmeri 188,67 m2. Na podlagi navedene listine, kupoprodajne pogodbe št.
P 09/03 z dne 28. 7. 2003, zgodovinskega
izpiska iz sodnega registra za Veletrgovino
prehrana export-import Ljubljana, delnega
zgodovinskega izpiska iz registra podjetij in
obratov in sodnega registra za Veletrgovino prehrana export-import Ljubljana, akta
o oblikovanju etažne lastnine na Valvazorjevem trgu 12 v Litiji, z dne 17. 5. 2005,
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra
za Emono-Merkur trgovina na drobno d.d.,
Ljubljana in overjene izjave po 234. členu ZZK-1 z dne 11. 2. 2009, se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Mehdija
Begaja, roj. 6. 2. 1960, Valvazorjev trg 1,
Litija, do 1/1.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini

zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 3. 3. 2009
Dn 2157/2008
Os-2313/09
Notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe SV 275/2000 z dne 26. 4. 2000
v odpravku za zemljiško knjigo sklenjenega
med prodajalcem Petarjem Ćosićem, Kresnice 23, Kresnice in kupovalcema Petru
Podgoršku in Melite Podgoršek, oba stan.
Maroltova 12, Ljubljana.
Predmet prodaje po navedeni listini je
enosobno stanovanje št. 3/P v stanovanjski
hiši Kresnice 24, Kresnice, vpisano v vložku
št. 189, parc. št. 186/7, k.o. Kresnice, v velikosti 34,82 m2 s pomožnim prostorom v izmeri 4,22 m2, po podatkih zemljiške knjige,
vpisano v z.k. vložku št. 713/2 kot nepremičnina ident. št. 1.E stanovanje 36,26 m2
in ident. št. 2.E, pomožni prostor 6,80 m2,
na naslovu Kresnice 23, Kresnice.
Na podlagi navedene listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 1. 1992, darilne pogodbe z dne 25. 3. 1993, zemljiško
knjižnega dovolila z dne 11. 11. 2004,
pobotnice o prejemu kupnine z dne 26. 4.
2000 in kupoprodajne pogodbe z dne 20. 9.
2004, se predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Elme Šeremet, Clevelandska
ulica 29, Ljubljana, in Erika Adrovića, Jakčeva 11, Ljubljana, vsakega do 1/2.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 3. 3. 2009
Dn 309/2009
Os-2314/09
Okrajno sodišče v Litiji je po okrajnem
sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z Dn št.
309/2009 z dne 3. 3. 2009, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Tine Resnik, Trg na Stavbah 6, Litija, ki jo zastopa
notar Miro Bregar iz Litije, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, overjenega izvirnika prodajne pogodbe
z dne 30. 6. 1998 sklenjene med prodajalko
Marijo Potočnik, roj. 30. 11. 1953, Ormoška
32, Ljutomer, in kupcem Francem Pestotnikom, roj. 6. 3. 1953, Herbersteinova 18,
Ljubljana.
Predmet prodaje po navedeni listini je
stanovanje št. 8, v izmeri 29,18 m2 v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Trg na Stavbah 6, Litija, v zemljiški knjigi
vpisano v podvložek št. 1773/9, k.o. Hotič,
8.E, 1. in 4. etaža, Trg na Stavbah 6, Litija,
stanovanjska raba, 35,25 m2.
Na podlagi navedene listine, prodajne
pogodbe št. 0-11/92 z dne 21. 7. 1992, prodajne pogodbe z dne 29. 3. 2000 in prodajne pogodbe z dne 3. 3. 2004, se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Tine
Resnik, roj. 25. 4. 1987, Trg na Stavbah 6,
Litija, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
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zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 3. 3. 2009

roma vse dotlej, dokler organ pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 142/2008
Os-1828/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Gojka Milića, Kanada, Etobicoke, 36 Graystone gardens, ki jo zastopa pooblaščenec Matjaž Medle, odvetnik
v Novem mestu, proti toženi stranki Milič
zadruga, Miliči 4, Adlešiči, zaradi ugotovitve
lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 1.500 EUR, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 29. 11.
2009 postavlja začasnega zastopnika Milič
zadruga, Miliči 4, Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta
26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Milič zadruga, Miliči 4,
Adlešiči, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 29. 1. 2009
P 108/2008
Os-1829/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi
tožečih strank: 1. Vide Muc in 2. Antona
Muca, oba Gornja Lokvica 5b, Metlika, ki ju
zastopa pooblaščenec Matjaž Medle, odvetnik v Novem mestu, proti toženi stranki,
neznanemu in neznano živečemu Jožetu
Plutu, Gornja Lokvica 1, Metlika, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 2.000 EUR, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
29. 1. 2009 postavlja začasnega zastopnika
neznanemu in neznano živečemu Jožetu
Plutu, Gornja Lokvica 1, Metlika.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta
26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, neznanega in neznano
živečega Jožeta Pluta, Gornja Lokvica 1,
Metlika, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 29. 1. 2009
I 12094/2006
Os-8761/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, proti dolžniku Antonu
Škerbecu, Klopčičeva ulica 2, Ljubljana, ki
ga zastopa Tomaž Avsenik, Linhartova 62,
Ljubljana, zaradi izterjave 1.388,62 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Antonu Škerbcu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Tomaž Avsenik, Linhartova 62 iz
Ljubljane.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 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 Ljubljani
dne 6. 10. 2008
VL 83989/2008
Os-1135/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Helena Živič, Trg Matije Gubca 1,
Krško, proti dolžnici Andreji Molan, Cesta
prvih borcev 31, Brestanica, zaradi izterjave 466,83 EUR sklenilo:
dolžnici Andreji Molan, Cesta prvih borcev 31, Brestanica, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Jasna Simčič, Dalmatinova 1, Novo mesto.
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 9. 1. 2009
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VL 94986/2008
Os-1706/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova cesta
20, Kranj, proti dolžniku Branku Strnadu,
Novi svet 14, Škofja Loka, zaradi izterjave
1.638,74 EURS sklenilo:
dolžniku Branku Strnadu, Novi svet 14,
Škofja Loka, 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 Andrej Slivnik, Cigaletova 7, 1000 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 31. 12. 2008

I 11254/2006
Os-1299/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova 28, Ljubljana,
proti dolžniku Jožetu Šukljetu, Ulica koroškega bataljona 1, Ljubljana, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Šuklje Jožetu se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Boris Grobelnik, Dalmatinova 11
iz Ljubljane.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 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 Ljubljani
dne 13. 1. 2009

VL 62258/2008
Os-1767/09
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 Dragu Špitalerju, Bevško 12/a, Trbovlje, zaradi izterjave 953,29 EUR sklenilo:
dolžniku Dragu Špitalerju, Bevško 12/a,
Trbovlje, 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
Gregor Simončič, Trdinova 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec 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 23. 12. 2008

VL 112869/2008
Os-1432/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Mojca Bertalanič, Lendavska ulica
5, Murska Sobota, proti dolžniku Bojanu
Kaučiču, Žrnova 7, Radenci, zaradi izterjave 558,57 EUR sklenilo:
dolžniku Bojanu Kaučiču, Žrnova 7,
Radenci, 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 Gorazd Balažic.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-

VL 62427/2008
Os-1769/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Raiffeisen banke d.d.,
Slovenska ulica 17, Maribor – dostava, ki
jo zastopa odv. Vojko Zidanšek, Stari trg
36, Slovenske Konjice, proti dolžnici Klari
Žabkar-Mihajlovič, Strletje 16, Rob, zaradi
izterjave 195,64 EUR sklenilo:
dolžnici Klari Žabkar-Mihajlovič, Strletje
16, Rob, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Pregl Peter, Šmartinska cesta 28,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po
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oblaščenec 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
I 2857/2007
Os-1800/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor, d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Bojanu Slemeniku, Kašeljska cesta 49,
Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv. Anton Grilc, Kersnikova 7, Ljubljana, zaradi
izterjave 5.468,73 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Bojanu Slemeniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Anton Grilc, Kersnikova 7 iz Ljub
ljane.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 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 Ljubljani
dne 12. 1. 2009
VL 9324/2008
Os-1820/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Petrol Plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku
Mitji Pišotu, Prvačina 98a, Prvačina, zaradi
izterjave 1.126,88 EUR sklenilo:
dolžniku Mitji Pišotu, Prvačina 98a, Prvačina, 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 31. 12. 2008
I 5/2007
Os-1830/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v izvršilni zadevi opr. št. I 5/2007, upnice
Krekove družbe za storitve d.o.o., Maribor,
zoper dolžnika Mitjo Zupana, nazadnje stanujočega Pod Srobotnikom 6, p. Straža,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 2.743,69 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, dolžniku
zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj
postavilo začasno zastopnico, odvetnico
Jasno Simčič, Dalmatinova ulica 1, Novo
mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej,
dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče
oziroma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 16. 2. 2009
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N 17/2008
Os-10137/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik Zabukovec, v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru,
zoper nasprotno udeleženko Lucijo Ivanič,
neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnik
za posebni primer Marino Kleva iz Izole,
zaradi predloga za sodni depozit, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP), v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP) sklenilo:
nasprotni udeleženki Luciji Ivanič, neznanega naslova v Ameriki, se v navedeni
nepravdni zadevi vodeni pri tukajšnjem sodišču pod opr. št N 17/2008 postavi začasno zastopnico Ireno Jerman, odvetnico iz
Kopra, Vojkovo nabrežje 23.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice. Te pravice in
dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 12. 2008
I 652/2006
Os-1803/09
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d. Koper, proti dolžniku Bani
ekologija d.o.o., Kraška cesta 4, Sežana, po
izbrisu družbe iz sodnega registra Spes Rolandu, Rudolf Strasse 66, Gradec, Avstrija,
sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave
2.106,20 EUR s p.p., po predlogu upnice
za postavitev začasnega zastopnika dolžniku, na podlagi 82. člena ZPP, v zvezi s 15.
členom ZIZ, dne 11. 2. 2009, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dolžniku postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dragana Sikirico, Ulica 1. maja 1, Sežana, ki
bo dolžnika Spes Rolanda, Rudolf Strasse
66, Gradec, Avstrija, sedaj neznanega bivališča v tem postopku zastopal vse do takrat,
dokler dolžnik Spes Roland, sedaj neznanega bivališča ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 2. 2009

Oklici dedičem
D 310/2004
Os-25961/05
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče
zapuščinski postopek po pok. Jožefu Urbasu, sinu Janeza, roj. 28. 8. 1914, nazadnje stanujočem Martinjak 2, ki je umrl dne
5. 9. 2004.
Zapustnik ni napravil oporoke, do zapuščine pa so upravičeni zakoniti dediči prvega dednega reda, med drugimi potomci tudi
sin Peter Urbas, roj. 20. 6. 1953, ki je živel
v Kanadi, 1517-38H ST.SE., Calgary-ALTA,
T2P-IgJ, sedaj pa je neznanega bivališča.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva Petra Urbasa

ali njegove pravne naslednike oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pok. Jožefu Urbasu, naj se priglasijo pri
naslovnem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 21. 9. 2005
D 89/2007
Os-1572/09
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Starc Mariji, roj.
14. 10. 1859, nazadnje stanujoči Lipa 5,
Struge, umrli 31. 5. 1942 ravno tam.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona o pokojni Starc Mariji bi med drugimi
prišli tudi potomci pokojnih zapustn. sinov
Starc Janeza Joannesa in Starc Antona.
Prvi je bil rojen 27. 12. 1885 in je umrl
7. 8. 1914, drugi pa je bil rojen 6. 6. 1888,
kdaj pa je umrl, pa zaenkrat še ni znano.
Oba sta nazadnje živela in umrla v ZDA.
Kdo vse so njuni potomci oziroma ali sta
sploh zapustila kaj potomcev, pa sodišču
ni znano.
Zato sodišče s tem oklicem poziva vse
potomce zapustn. sinov Starc Janeza Joannesa in Starc Antona, da se v roku enega
leta od objave tega oklica, na spletni strani
tukajšnjega sodišča in oklica na sodni deski
tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku
oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 15. 1. 2009
D 409/2007
Os-1321/09
Kamenko Panić iz Kopra, Cesta na Markovec 5, je dne 31. 3. 2007 umrl in ni
zapustil oporoke. Do dediščine ima pravico zapustnikova hči Mira Čagorović. Ker
sodišču ni znano njeno prebivališče, naj
se priglasi sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Dedinji je postavljena za skrbnico Irena
Fister, Ul. Vena Pilona 14, Koper.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 1. 2009
IV D 1287/2008
Os-9947/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je
v teku zapuščinski postopek po pok. Magdaleni Žerjal, roj. 18. 9. 1915, umrli 19. 3.
2008, nazadnje stanujoči Voduškova ulica
38, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko, s katero je z vsem svojim premičnim in nepremičnim premoženjem razpolagala v korist
Boštjana Mavsarja. Zapustnica je bila po
podatkih sodišča poročena z Rudolfom
Žerjalom, ki je umrl dne 14. 11. 2004. Po
podatkih sodišča zapustnica ni imela potomcev. Zapustnica je imela sestrične in
bratrance, vendar sodišču niso znana njihova imena, priimki in naslovi. Prav tako
sodišču niso znani podatki o morebitnih
drugih zakonitih dedičih po zapustnici. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206.
člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščini postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
II D 181/2008
Os-1443/09
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po
dne 3. 1. 2008 umrli Jeleni Cimerman, hčeri
Habič Karla, roj. 28. 3. 1913, državljanki
Republike Slovenije, vdovi, nazadnje stan.
v Mariboru, Knafelčeva ulica 32, pridejo
v poštev kot dediči po zapustnici tudi zap.
pranečakinja Šeruga Špela, zap. pranečakinja Šeruga Saša in zap. pranečak Šeruga Roman, vsi potomci zap. nečaka Pavla
Šeruge, ki bi naj po podatkih sodišča živeli
na neznanem naslovu v Kanadi.
Sodišče zato poziva zapustnikove pranečake Šeruga Špelo, Šeruga Sašo in Šeruga Romana, neznanih naslovov, da se
v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. II
D 181/2008.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Arklinič Ivan, Goričak 44, Zavrč,
zavarovalno polico, št. POL-01 000014944,
izdala zavarovalnica Moja naložba d.d.
gnn-303433
Tetičkovič
Brigita,
Lovrenc
na
Dravskem polju 82, Lovrenc na Dravskem
polju, zavarovalno polico, št. POL – 01
000006532, izdala zavarovalnica Moja
naložba pokojninska družba d.d. Maribor.
gny-303447

Spričevala preklicujejo
Ančik Tina, Ul. v Kokovšek 45, Ljubljana
– Črnuče, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, št. 246/TT, izdano leta 1996.
gnd-303397
Benko Danijel, Prečna ulica 19, Murska
Sobota, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
šole Murska Sobota – program trgovec,
izdano leta 2005 in 2006. gnj-303437
Berce Blaž, Kozarišče 78, Cerknica,
indeks, izdala Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko
in
zdravstvo
Ljubljana.
gnv-303400
Bola Gorazd, Ulica bratov Poglajen 14,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
2002. gnm-303434
Brišar Žiga, Žaucerjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2002. gnu-303376
Dovžan Elizabeta, Cankarjeva cesta
25/a, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Kranju – smer
administrator, izdano leta 1994, izdano na
ime Ajdovec Elizabeta. gnu-303426
Drnovšek Blaž, Cesta zmage 12,
Zagorje ob Savi, spričevalo 4. in 5. letnika
Srednje šole Zagorje – program tehnik
gospodinjskih storitev, izdano leta 2001 in
2002. gnx-303398
Fekonja Alen, Jadranska 64, Ankaran –
Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje pomorske šole. gng-303440
Fonda Miha, Latkova vas 189, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Celju.
gnv-303425
Grilc Lidija, Savska cesta 60, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
gimnazije in srednje šole v Radovljici,
smer turistični tehnik, izdano leta 2000.
gnc-303394
Grmek Irena, Clevelandska ulica 45,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1972,
izdano na ime Meke Irena. gns-303453
Hadžić Ermin, Klisa bb, Bosna, certifikat
– izpis iz evidence NPK, opravljen v Šolskem
centru v Celju. gnh-303364
Hajrić Amna, Tovarniška 16, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika SŠ Veno Pilon

Ajdovščina – gimnazija, izdano leta 2008.
gnx-303448
Hmeljak Vasja, Lokarjev drevored 7,
Ajdovščina, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole za farmacijo in zdravstvo.
gnt-303377
Horvat Urška, Krog, Plečnikova ulica
27, Murska Sobota, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole v Murski Soboti,
izdano leta 2006. gnx-303423
Hren Silvana, Dolnji Kot 102, Dvor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1994 in 1995.
gnq-303355
Janežič Aleš, Prešernova 8, Domžale,
spričevalo 4. letnika in diplomo Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo. gns-303378
Justin Jožica, Poljšica 34, Zgornje Gorje,
spričevalo 7. razreda OŠ Zgornje Gorje,
izdano leta 1974. gns-303353
Kažič Nastja, Cankarjeva ulica 16, Dob,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2006. gnl-303410
Klemenčič Anja, Poljče 5, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo 4. letnika SGTŠ
Radovljica – turistični tehnik. gne-303392
Kogoj Ažbe Marija, Četena ravan
5, Poljane nad Škofjo Loko, diplomo
Pedagoške fakultete v Ljubljani, št.
RS 7746/084R, izdana na ime Ažbe Marija,
leta 1984. gnr-303454
Koletnik Simona, Gomila 4, Destrnik,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ljutomer, predšolska vzgoja, izdano leta
1999 in 2000. gne-303371
Kopar Rudolf, Kočevarjeva ulica 18,
Novo mesto, spričevalo o končani OŠ Katja
Rupena, izdano leta 1963. gng-303465
Kralj Matjaž, Gorenja vas 11, Ivančna
Gorica, spričevalo 7. razreda OŠ Stična.
gnb-303399
Kramljak Andreja, Šmiklavž 15/a,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj
Gradec. gnz-303421
Krapež Matjaž, Otona Župančiča 32,
Idrija, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gno-303382
Krošelj Rudi, Arnovo selo 29, Artiče,
spričevalo o poklicni maturi, št. 1/LT-247
Srednje lesarske šole v Novem mestu –
smer lesarski tehnik, izdano leta 2003.
gnp-303431
Krušec Miha, Škerljeva ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2006. gnv-303375
Lapuh Klemen, Posavec 9, Podnart,
spričevalo 1. in 2. letnika SGTŠ Radovljica.
gnm-303459
Laslo Sabo Ingrid, Gregorčičeva 7/a,
Lendava – Lendva, srednješolsko spričevalo
in spričevalo o zaključnem izpitu dvojezične
gimnazije v Lendavi, izdano leta 1994.
gnt-303427
Lončar Karmen, Ojstro 5, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije in ekonomske
šole Trbovlje – ekonomsko komercialna

smer, izdano na ime Kozole Karmen.
gnw-303424
Luzar Metod, Stara Vrhnika 35/a,
Vrhnika, spričevalo 2., 3. in 4, letnika
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
2002, 2003 in 2004. gnh-303439
Makovec Mauro, Trg 72, Renče,
diplomo Tehniškega srednješolskega centra
»Branko Brelih« Nova Gorica, Srednja šola
kovinarske usmeritve – vzdrževalec vozil
in strojev, št. II/K 3185, izdano 25. 6. 1987.
gnj-303387
Marcius Dušan, Kvedrova cesta 7,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
policijske šole v Ljubljani, izdano leta 1980
in 1981. gnp-303406
Marjanović Biljana, Trubarjeva 7, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnt-303352
Mrdavšič Vasja, Rudarjevo 7, Črna
na Koroškem, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
1991 in 1992. gnb-303370
Novak Anita, Gibina 30, Ljutomer,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Murski Soboti, izdano
leta 1993 in 1994. gns-303428
Novak Tina, Cesta brigad 53, Novo
mesto, indeks, št. 11080233, izdala Visoka
šola za zdravstvo Ljubljana. gnd-303418
Novljan Andrej, Zg. Dupljice 3/a,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Ljubljana – Srednja lesarska šola
Ljubljana, izdano leta 2005. gnd-303393
Palka David, Luize Pesjakove ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 1992. gnu-303401
Pintarič – Kovše Mojca, Štuki 40a, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Franca
Miklošiča Ljutomer, predšolska vzgoja,
izdano leta 2000, izdano na ime Mojca
Pintarič. gnd-303372
Plestenjak Katja, Pot v Bitnje 43, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 2002. gnn-303383
Popovič Marisa, Reboljeva ulica
12, Ljubljana, diplomo Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdana
leta 1993. gnq-303455
Posega Katja, Zavrstnik 66, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 1. letnika Srednje
usnjarske šole v Domžalah, izdano leta
1989. gnf-303416
Prešern Klemen, Novo polje, cesta
XI/10, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Zadobrova, izdano leta 2007. gnv-303450
Rak Eva, Ljubljanska cesta 80, Domžale,
spričevalo 8. razreda OŠ Zadobrova, izdano
leta 2008. gnd-303368
Ravnik Lidija, Zg. Gorje 79, Zgornje
Gorje, spričevalo OŠ Gorje, izdano leta
1998. gnb-303395
Skornšek Peter, Efenkova 2, Velenje,
zaključno spričevalo Šolskega centra
Borisa Kidriča Celje, izdano leta 1978.
gno-303432
Skudnik Stojan, Trg 42, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu Avto šole na
Ježici, izdano leta 1974. gnk-303461
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Sušl Boris, Gradnikove brigade 18,
Vipava, spričevalo 3. letnika SGLŠ Postojna,
tehnično izobraževanje gozdarski tehnik,
izdano leta 2000. gnq-303380
Šalamon Martin, Pondor 18, Tabor,
zaključno spričevalo 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, šolsko leto
1991/92. gnk-303361
Šarić Kenan, Dolenjska cesta 299, Škofljica, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gne-303417
Škrbec Žiga, Rožna dolina, Cesta I/5,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Vič, izdano leta 2002. gnq-303405
Škrinjar Tomo, Šolska ulica 13, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pomorske
šole – smer elektrotehnik, elektronik, izdano
leta 1992 in 1994. gne-303442
Šverko Sandi, Kažipotna 9, Izola – Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
pomorske in prometne šole, št. 43, izdano
leta 1991. gnf-303441
Taraniš Ervin, Nad mlini 29, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2001. gnm-303384
Trplan Darka, Šulinci 53, Petrovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2000.
gni-303438
Turina Erika, Dobravlje 101, Dobravlje,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
1999. gnl-303385
Voroš Marko, Orehovica 4/a, Šentjernej,
indeks, št. 23080488, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnw-303449
Vrbek Boris, Hraše 8, Medvode,
indeks, št. 18980922, izdala FF Ljubljana.
gnl-303435
Zaletelj Gregor, Meniška vas 83,
Dolenjske Toplice, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra Novo mesto – smer
monter in upravljalec energetskih naprav,
izdano leta 2000. gnc-303444
Zemljič Anja, Kal 75, Pivka, spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje tehniške in naravoslovne
šole Postojna, izdano na ime Klančišar Anja.
gnp-303381
Žnidaršič Petra, Arto 10, Studenec,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Krško
Sevnica – smer tehniška gimnazija, izdano
leta 2007. gnp-303356

Drugo preklicujejo
Ajdaroski Beni, Plenčičeva ul. 6, Izola –
Isola, certifikat in NPK Celje. gny-303422
Alešević Šemsudin s.p., Ul. Lojzke
Štebijeve 4, Ljubljana, delovno dovoljenje,
št. 04244248969, izdano na ime Makič
Sandi. gnp-303456
Arnuš Boris, Nad kanalom 6, Miklavž
na Dravskem polju, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500003051000, izdal Cetis
Celje. gnu-303451
Artenjak Andrej, Sovretova pot 17,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 31230044,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnc-303419
Babič Edi, Kolodvorska 32, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 20080008, izdala
Pravna fakulteta. gnc-303369
Bečiri Vedut, Ulica Ivana Selana 36,
Brezovica pri Ljubljani, digitalno tahografsko

kartico, št. 1070500019890000, izdal Cetis
Celje. gnr-303408
Bezjak Katja, Naselje heroja Maroka
20, Sevnica, študentsko izkaznico, št.
04033611, izdala Fakulteta za upravo
Ljubljana. gnr-303404
Blagajčević Anela, Chengdujska cesta
2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
04037536, izdala Fakulteta za upravo
Ljubljana. gni-303363
Bregar Urban, Starovaška 15, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
23060013, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gnd-303443
Bytyqi Arsim, Ulica 9. septembra 238,
Šempeter pri Gorici, osebno delovno
dovoljenje, št. 99289819823. gnn-303458
Đura Vinko, Groharjeva 2, Kamnik,
službeno izkaznico, št. 010596, izdana pri
MNZ Ljubljana. gnh-303464
Elina d.o.o., Slomškova ulica 17,
Ljubljana,
delovno
dovoljenje,
št.
042244236506, izdano na ime Subotić Milis.
gng-303415
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 011, Veliki
Gaber, dovolilnico, št. 0001107 z oznako
191/11, pridobljene s strani Gospodarske
zbornice Slovenije, leta 2009. gno-303407
Fijavž Daniel s.p., Križevec 59,
Stranice,
potrdilo
za
voznika,
št.
00698/BGD61-2-11650, izdano na ime
Lovrić Sašo z veljavnostjo od 5. 12. 2007
do 20. 12. 2007. gng-303365
Fijavž Daniel s.p., Križevec 59,
Stranice,
potrdilo
za
voznika,
št.
006986/MJ61-2-10839/2007, izdano na
ime Simič Radislav z veljavnostjo od 13. 11.
2007 do 15. 11. 2008. gnf-303366
Fijavž Daniel s.p., Križevec 59, Stranice,
Cemt dovolilnico, št. 10212 za leto 2008.
gne-303367
Globus d.o.o., Drašiči 8, Metlika,
licenco za vozilo z reg. št. NM 17- 95L.
gns-303403
Gold Tours d.o.o., Koper, Manžan
3/b, Koper – Capodistria, dovolilnico za
tretje države Hrvaška, oznaka 191/11, št.
0000613. gnt-303402
Gostenčnik Robert, Stare sledi 18,
Prevalje, študentsko izkaznico, št. 61238204,
izdala Univerza v Mariboru, Fakulteta za
naravoslovje in matematiko. gnr-303379
Hasanić Edis, Vaška pot 28, LjubljanaPolje, dijaško izkaznico, izdal Šolski center
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije.
gnf-303391
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6.
členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice
in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
(Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05) neveljavne
enotne žige in izkaznice pooblaščenih
inženirjev: Marija Potočnik-Lodrant, univ. dipl.
inž. grad., G-1253, Željko Petovar, univ. dipl.
inž. grad., G-0600, Rafael Pečečnik, univ.
dipl. inž. kem. tehnol., T-0679, Tadeja Vengar,
univ. dipl. inž. geod., Geo0070, Franc Gosar,
E-9315. Ob-2214/09
Jauševac Marika, Pittonijeva 12, Izola –
Isola, študentsko izkaznico, št. 01006230,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnz-303446
Jevšnikar Maja, Cesta v Zgornji log
71, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01006233, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gnb-303445
Jontes Košak Darja, Ogulin 3, Vinica,
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja
iz angleškega jezika na višji stopnji, št.
Z043/J42/433367, izdano na Državnem
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izpitnem centru, dne 29. 6. 2004.
gnu-303351
Koletnik Sašo, Ulica 5. prekomorske 5,
Ptuj, potrdilo o opravljenem izpitu varstvo
pri delu. gnb-303420
Lavrič Janez s.p., Veliki Jelnik 6, Blagovica,
potrdilo. št. 009258/MJ16-1-3874/2008,
izdano dne 30. 5. 2008 za voznika Srđana
Krstića z veljavnostjo od 31. 5. 2008 do
25. 10. 2008. gnj-303462
Lavrič Janez s.p., Veliki Jelnik 6, Blagovica,
potrdilo, št. 003811/MJ16-3-1679/2008,
izdano dne 12. 3. 2008 za voznika Srđana
Krstića, z veljavnostjo od 12. 3. 2008 do
30. 5. 2008. gni-303463
Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna
Gorica, delovno dovoljenje, št. 0838830027
izdano
na
ime
Pavlović
Milenko.
gnn-303358
Livar d.d., Ljubljanska cesta 43,
Ivančna Gorica, delovno dovoljenje, št.
0838830026, izdano na ime Vuković
Vojislav. gnm-303359
Livar d.d., Ljubljanska cesta 43,
Ivančna Gorica, delovno dovoljenje, št.
0838830025, izdano na ime Jaguzović
Dušan. gnl-303360
Makovec Mauro, Trg 72, Renče,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v
cestnem prometu, izdano dne 17. 9. 1997,
št. 608138. gnk-303386
Mašatova Lucie, Mestni log 70 –
študentski dom, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 70071044, izdala Veterinarska
fakulteta v Ljubljani. gnr-303429
Mazreku d.o.o., Za Mošenikom 16, Tržič,
izvod licence za vozilo z reg. št. GO F9 –
235, ser. št. 401704, izdala GZ Slovenije,
dne 17. 11. 2008. gno-303357
Merslavič Andrej, Mostec 34, Dobova,
orožni list, št. OL 35264, izdala UE Brežice.
gni-303388
MID TRANS d.o.o., Cesta borcev 2E,
Koper – Capodistria, certifikata licence
št. GE 001633/04027, izdano na naslov
Pristaniška ulica 43b, 6000 Koper –
Capodistria, izdala GZS. gnb-303374
Mueleman Pieter, Mestni log 70,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
70071047, izdala Fakulteta za socialno delo
v Ljubljani. gno-303457
Ogrin Katra, Langusova 50, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 19457873, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnl-303460
Petrič Klemen, Podraga 22, Podnanos,
vozno karto, št. 0805745, izdal Avrigo Nova
Gorica. gnk-303411
Rabić Maja, Bičevje 18, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18070341, izdala
FF Ljubljana. gnq-303430
Semenič
David
s.p.,
Podnanos
106, Podnanos, potrdilo za voznika, št.
004159/BGD11-2-5939/2008, izdano na ime
Gogić Goran, dne 2. 10. 2008. gnj-303362
Srebotnik Gregor, Rudarjevo 15, Črna
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
61198298, izdala FF Maribor. gnv-303350
Strajnar Tomaž, Mlinska pot 1, Ljubljana
– Črnuče, službeno izkaznico, št. 100329 –
varnostnik. gnz-303396
Strel Jaka, Dunajska cesta 192, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41210206, izdala
Medicinska fakulteta Ljubljana. gnk-303436
Tomažič Dejan, Nad izviri 96, Miklavž
na Dravskem polju, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500003059000, izdal Cetis
Celje. gnt-303452
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Transporti Jožef Melavc s.p., Zgornje
Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, Ruskih
dovolilnic 643/09 za dovoljenje št. 0448794,
koda L018582, št. 0446141, koda L011993,
št. 0446840, koda L012690, št. 0446173,
koda L012025 in Ruske dovolilnice (za
tretje države) 643/11 za dovoljenje št.
0452194, koda L005554 in št. 0452197,
koda L005557. gnl-303389
Transporti Jožef Melavc s.p., Zgornje
Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, Ukrajinske
dovolilnice 804/03 za dovolilnice št.: 243780,
koda L019075, št. 244476, koda L020120,
št. 244611, koda L020769 in Ukrajinska
dovolilnica (za tretje države) 804/11 za
dovolilnico št. 215257, koda L011323.
gng-303390
Ule Katarina, Ob Grosupeljščici
22, Grosuplje, študentsko izkaznico,
št. 18051288, izdala FF Ljubljana.
gnr-303354
Vadnjal Maja, Matenja vas 22/b,
Prestranek,
študentsko
izkaznico,
št. 18080944, izdala FF Ljubljana.
gni-303413
Vodeb Špela, Pongrac 79/a, Griže,
študentsko izkaznico, št. 18080967, izdala
FF Ljubljana. gnl-303414
Volf Tatjana, Rožna dolina, cesta XI/28,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-303409
Žalig Matjaž, Rudarska ulica 12,
Lendava – Lendva, študentsko izkaznico,
št. 07040059, izdala Fakulteta za varnostne
vede v Ljubljani. gnj-303412
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