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Javni razpisi
Št. 23/2009
Ob-2627/09
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, objavlja
obvestilo
vlagateljem na javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih
za konkurenčnost in zaposljivost
za obdobje 2008–2010
(Uradni list RS, št. 80/08)
Naročnik Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska
22, 1000 Ljubljana vlagatelje na javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008–2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80/08, z dne
8. 8. 2008 obvešča o spremembi pravnih
podlag, spremembi virov financiranja, spremembi načina izvajanja programa.
Za razpis veljajo:
– Pravne podlage:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 –
ZDT, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO in 109/08), Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08,
58/08 – ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), Proračun Republike Slovenije za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakon
o spremljanju državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljevanju državnih
pomočeh in pomočeh po pravilu »de-minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07),
Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči de minimis, Zakon
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB1), Zakon o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 114/06
– ZUTPG, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.)),
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in Načrt izvedbe
Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008 (sprejet na 98.
redni seji Vlade RS, 23. 11. 2006), Načrt
izvedbe Programa ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za leti 2008 in 2009 (sprejet na
169. redni seji Vlade RS, 15. 5. 2008), Sprememba Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in
2009 (sprejet na 265. dopisni seji Vlade RS,

18. 11. 2008), Pravilnik o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS,
št. 5/07 in 85/08), Katalog ukrepov aktivne
politike zaposlovanja, Poslovni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije za leto 2008, Priglašena shema po pravilu »de minimis« »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih« pod
št. priglasitve: M006-5022860-2008/II z dne
16. 2. 2009, Sklep ministra o spremembi
vira financiranja programa »Izobraževanje
in usposabljanje zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008–2010«,
št. 5440-42/2008/25, z dne 11. 3. 2009.
– Shema financiranja: shema po pravilu »de minimis« »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih« št. priglasitve:
M006-5022860-2008/II z dne 16. 2. 2009.
– Vir financiranja: izvedba programa »Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za
konkurenčnost in zaposljivost za obdobje
2008–2010« se financira iz integralnega
dela proračuna Republike Slovenije iz proračunske postavke 4282 (Usposabljanje
in izobraževanje za zaposlitev) po sklepu
ministra za delo, družino in socialne zadeve o spremembi vira financiranja programa
»Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008–2010«, št. 5440-42/2008/25, z dne
11. 3. 2009.
– Obdobje upravičenosti stroškov: obdobje upravičenih stroškov in izdatkov je od
1. 9. 2008 do 30. 9. 2010.
– Roki za poročanje za izvedene aktivnosti programa in nastale stroške: do 15. 5.
2009, do 15. 10. 2009, do 10. 4. 2010, do
15. 10. 2010.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bo izbranim vlagateljem izdal odločbe na osnovi novih podlag
ter z njimi sklenil pogodbe, v katerih bodo
upoštevane zgoraj navedene spremembe.
Podrobnejše informacije so objavljene na
spletni strani www.sklad-kadri.si.
Javni sklad RS
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 113/09
Ob-2433/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIKUPB-1 in 56/08), in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) ter Sklepa št. 1904/2006/ES
z dne 12. decembra 2006 in Sklepa št.
1358/2008/ES z dne 30. decembra 2008
Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi
programa Skupnosti »Evropa za državlja-

ne« za spodbujanje aktivnega evropskega
državljanstva za obdobje 2007–2013, Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis
za opravljanje nalog informacijske
pisarne programa Skupnosti »Evropa
za državljane« v Sloveniji za obdobje
2009–2013
(v nadaljevanju: razpis, oznaka
JPR18-IP-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je opravljanje nalog
informacijske pisarne programa Skupnosti »Evropa za državljane« v Sloveniji za
obdobje od leta 2009 do konca leta 2013.
»Evropa za državljane« je nov program
Skupnosti, ki je 1. januarja 2007 nasledil
program Skupnosti za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva (civilno sodelovanje).
Za opravljanje nalog informacijske pisarne programa Skupnosti »Evropa za državljane« v Sloveniji za obdobje od leta 2009
do konca leta 2013, bo izbrani izvajalec
z Ministrstvom za kulturo sklenil pogodbo
o sofinanciranju do polovice potrebnih sredstev, ter pogodbo z Izvajalsko agencijo za
izobraževanje, avdiovizualno področje in
kulturo (v nadaljevanju EACEA) za drugo
polovico sredstev.
2. Razpisno področje
Javni razpis je namenjen opravljanju nalog informacijske pisarne »Evropa za državljane« v Sloveniji, ki izhajajo iz Sklepa št.
1904/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2006.
Cilji razpisa in naloge informacijske pisarne »Evropa za državljane« v Sloveniji
so:
– promoviranje in informiranje o programu preko različnih sredstev (spletne strani
informacijske pisarne »Evropa za državljane« v Sloveniji, elektronske novice, tiskano
informativno gradivo, javni predstavitveni
seminarji);
– tehnična in strokovna pomoč uporabnikom (pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije oziroma usmerjanje na druge
informacijske pisarne / programe Skupnosti);
– pomoč pri iskanju partnerjev in posredovanje partnerskih ponudb;
– organizacija predstavitvenih seminarjev in delavnic za potencialne prijavitelje:
nepridobitne organizacije kot so občine, or-

Stran

630 /

Št.

23 / 27. 3. 2009

ganizacije civilne družbe s področja kulture,
izobraževanja in mladine, prostovoljnega
dela ali športa, verske ali druge nevladne
organizacije in podobno;
– širjenje rezultatov in primerov dobrih
praks;
– promocija programa v okviru drugih
dogodkov domačih in tujih organizacij;
– sodelovanje z drugimi nacionalnimi
agencijami, pristojnimi za podajanje informacij o programih Skupnosti;
– posredovanje informacij o izvajanju
programskega načrta informacijske pisarne
»Evropa za državljane« v Sloveniji ter sodelovanje s predstavniki Ministrstva za kulturo,
Evropske komisije in EACEA, ki skrbijo za
izvajanje programa »Evropa za državljane
2007–2013«.
Izbrani izvajalec mora začeti opravljati naloge informacijske pisarne »Evropa za
državljane« v Sloveniji predvidoma maja
2009.
Če se bodo naloge informacijske pisarne
»Evropa za državljane« v Sloveniji, ki izhajajo iz Sklepa št. 1904/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra
2006, spremenile, se z dodatkom k pogodbi
ustrezno spremenijo tudi naloge izvajalca
informacijske pisarne »Evropa za državljane« v Sloveniji.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da so nepridobitne pravne osebe registrirane v Republiki Sloveniji (kot društvo,
zavod ali ustanova) za opravljanje dejavnosti na področju izobraževanja in/ali kulture
(obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega
registra, potrdilo upravne enote ali pristojnega ministrstva ter izpisek iz AJPES-a, iz
katerih je razvidno, da je prijavitelj registriran
za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši
od šestih mesecev! Vlogi mora biti priložen
temeljni akt, ustanovitveni akt ali statut prijavitelja). Organizacije, katerih razvid vodi
Ministrstvo za kulturo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso
dolžne predložiti dokazila;
– da so kot pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007 do 2009 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (dokazilo: podpisana izjava v Prijavnem obrazcu
št. 1);
– da prijavi priložijo zaključeno in jasno
finančno zgradbo, katere odhodki v letu
2009 ne smejo presegati vsote 50.000 evrov
(obvezno dokazilo: finančna zgradba v Prijavnem obrazcu št. 3).
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati tudi posebne pogoje za opravljanje nalog informacijske pisarne »Evropa za
državljane« v Sloveniji, skladno s Sklepom
št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2006:
3.1. Kadrovski pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora v prijavi izkazovati naslednja znanja zaposlenih:
– poznavanje evropskih ustanov in politike ter njihovega delovanja;
– izkušnje na področju informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc
itd.) in na področju stikov z javnostmi;
– znanje vsaj dveh jezikov Skupnosti,
vključno s francoskim ali angleškim;
– delo z računalnikom.
(obvezno dokazilo: opis in priloga k Prijavnemu obrazcu št. 1)
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Ravnanje osebja (zaposlenega pri prijavitelju oziroma delo po pogodbi) mora biti
v interesu Skupnosti ter mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. Prijavitelj
ne sme biti v položaju navzkrižja osebnih
interesov in interesov Skupnosti. Osebe,
zaposlene pri prijavitelju, kot tudi osebe, ki
bodo opravljale naloge informacijske pisarne na podlagi pogodbenega dela (podjemne, avtorske in druge pogodbe) ne morejo
biti člani organizacije, ki prijavljajo projekte
za pridobitev sredstev iz programa »Evropa
za državljane« (dokazilo: podpisana izjava
v Prijavnem obrazcu št. 1).
3.2 Prostorski pogoji za prijavitelje: prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki je
opazna v javnosti s prostorom, namenjenim
izvajanju aktivnosti informacijske pisarne
(obvezno dokazilo: Prijavni obrazec št. 1).
3.3. Oprema, ki jo mora imeti prijavitelj
na voljo:
– računalniška oprema, ki ustreza tržno
dostopni opremi in mora imeti priključek na
internet;
– programska oprema, združljiva z opremo Ministrstva za kulturo in Evropske komisije (paket 'Microsoft Office');
– pisarniška oprema (telefon, odzivnik,
fotokopirni stroj, elektronska pošta in drugo)
(obvezno dokazilo: Prijavni obrazec št. 1).
4. Izpolnjevanje pogojev razpisa: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
ministrstva imenuje ministrica za kulturo.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev ter
nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo
lahko v primeru kasnejše ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru spremeni odločitev
in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav
tako lahko v primeru kasnejše ugotovitve
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
(nerealizacija programa, dela programa ali
projektov) razveže že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
5. Razpisni kriteriji za izbor izvajalca
Ministrstvo za kulturo bo prispele ponudbe obravnavalo na podlagi spodaj navedenih kriterijev izbora:
– program dela informacijske pisarne za
leto 2009 (kakovost vsebine in metodologije
izvedbe v skladu z nalogami, navedenimi
v točki 2 tega razpisa) – do 18 točk;
– finančni načrt za izvajanje aktivnosti
in delovanja informacijske pisarne za leto
2009 (na podlagi Prijavnega obrazca št. 3)
– do 18 točk;
– domače in tuje reference prijavitelja
za izvajanje del, ki so predmet razpisa (kot
reference se štejejo dokazila o izvedbi seminarjev in delavnic, promocij, tiskovnih
konferenc, izdajanju publikacij in tiskovin,
aktivni udeležbi na različnih domačih in tujih
dogodkih ipd.) – do 6 točk;
– dolgoročna vizija delovanja informacijske pisarne do leta 2013 (npr. komplementarnost z redno dejavnostjo predlagatelja,
sinergije s sorodnimi institucijami na evropskem in nacionalnem nivoju) – do 8 točk.
Skupaj predlagatelj lahko doseže od 0
do 50 točk.
6. Uporaba kriterijev: najvišje možno število prejetih točk za prijavo je 50 točk. Prag
za uvrstitev v izbor je doseženih najmanj 40
točk. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo v postopku izbire ocenjen najvišje.

7. Predvidena vrednost razpoložljivih
sredstev
Delovanje informacijske pisarne »Evropa
za državljane« v Sloveniji bo sofinancirano
s strani Ministrstva za kulturo in EACEA.
Vsak od financerjev bo prispeval do 50%
skupnih predvidenih finančnih sredstev za
delovanje informacijske pisarne, pri čemer
skupni znesek v letu 2009 ne sme preseči
50.000 evrov.
Z izbranim izvajalcem bo Ministrstvo za
kulturo sklenilo pogodbo o sofinanciranju do
polovice potrebnih sredstev (do 50% skupnih finančnih sredstev). Za drugo polovico
sredstev pa bo izbrani izvajalec sklenil pogodbo z EACEA (do 50% skupnih finančnih
sredstev).
Dokončna višina sredstev za izvajanje
nalog informacijske pisarne »Evropa za državljane« v Sloveniji za obdobje 2010–2013
bo določena letno na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS. Opredeljena bo
v dodatku k pogodbi o financiranju, sklenjenem na osnovi poziva Ministrstva za kulturo
izvajalcu do 15. novembra tekočega leta za
vsako naslednje leto posebej, v katerem bo
izvajalec natančno opredelil obseg in dinamiko predvidene realizacije programa dela
informacijske pisarne »Evropa za državljane« v Sloveniji za posamezno leto.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 30. oktobra tekočega
leta oziroma v rokih, kot jih bo določal Zakon
o izvrševanju proračuna RS.
9. Razpisni rok: razpis se začne 27. marca 2009 in zaključi 15. aprila 2009.
10. Razpisna dokumentacija
10.1 Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavne obrazce;
– št. 1: Podatki o prijavitelju za opravljanje storitev informacijske pisarne »Evropa za državljane« v Sloveniji;
– št. 2: Vsebinski načrt za opravljanje
storitev informacijske pisarne »Evropa za
državljane« v Sloveniji;
– št. 3: Finančna zgradba opravljanja
storitev informacijske pisarne »Evropa za
državljane« v Sloveniji za leto 2009;
z obveznimi prilogami (organigram, reference, življenjepis zaposlenih);
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo si zainteresirani
prijavitelji lahko natisnejo s spletne strani
http://www.kultura.gov.si, kjer lahko najdejo
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa JPR18-IP-2009.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo
v vložišču Ministrstva za kulturo med uradnimi urami, in sicer vsak ponedeljek in petek
od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure
in od 14. do 16. ure.
10.2 Vloga prijavitelja mora vsebovati
– Izpolnjene in žigosane prijavne obrazce:
– št. 1: Podatki o prijavitelju za opravljanje nalog informacijske pisarne »Evropa
za državljane« v Sloveniji;
– št. 2: Vsebinski načrt za opravljanje
nalog informacijske pisarne »Evropa za državljane« v Sloveniji;
– št. 3: Finančna zgradba opravljanja
nalog informacijske pisarne »Evropa za državljane« v Sloveniji za leto 2009;
z obveznimi prilogami (organigram, reference, življenjepis zaposlenih).
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Zahtevana obvezna dokazila:
– kopija izpiska iz sodnega registra, potrdilo upravne enote ali pristojnega ministrstva
ter izpisek iz AJPES-a, iz katerih je razvidno,
da je prijavitelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev!
Vlogi mora biti priložen temeljni akt, ustanovitveni akt ali statut prijavitelja;
– podpisana izjava v Prijavnem obrazcu
št. 1 o rednem izpolnjevanju pogodbenih
obveznosti do Ministrstva za kulturo.
11. Oddaja vlog
11.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 15. aprila 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: »Ne odpiraj! – Prijava na
ciljni razpis, z oznako JPR18-IP-2009.«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila na poštnem naslovu oddana do vključno
15. aprila 2009 oziroma do tega dne predložena na vložišču Ministrstva za kulturo.
Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se štejejo za prepozne.
Za nepopolno vlogo se šteje tista vloga,
ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih
zahteva razpisna dokumentacija.
Upravičeni prijavitelj je tista pravna oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene
v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev
se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil
in vloge.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se
z njo strinja.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge, ki:
– jih niso vložile upravičene osebe,
– so prepozne ali
– nepopolne.
12. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij: mag. Barbara Vodopivec (e-mail: Barbara.Vodopivec@gov.si, tel. 01/369-58-80),
Tanja Grželj (e-mail: Tanja.Grzelj@gov.si,
tel. 01/369-58-79).
13. Obveščanje o izboru: Ministrstvo za
kulturo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu po zaključku
odpiranja vlog, ki bo predvidoma 20. aprila
2009. Ministrstvo za kulturo bo izbralo izvajalca za opravljanje nalog informacijske
pisarne »Evropa za državljane« v Sloveniji
po postopku, kot ga določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.
Ministrstvo za kulturo
Št. 8451-169/2008-6

Ob-2434/09

Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l.
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), 8. člena Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter
2. člena Sklepa o določitvi stopnje razvitosti
občin za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 43/08) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub
ljana objavlja

razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne
in reševalne opreme za obdobje
od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009
1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene gasilske zaščitne in reševalne
opreme za prostovoljna gasilska društva, ki
bo nabavljena v obdobju od 1. 7. 2008 do
30. 6. 2009.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev
ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh
enot v skladu s 102. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo), 8. členom Zakona o gasilstvu
(Ur. l. RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo) ter 2. členom Sklepa o določitvi
stopnje razvitosti občin za leto 2008 (Ur. l.
RS, št. 43/08).
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:
A) Oprema, za katero se zagotavlja 19%
vseh sredstev:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB),
– gasilski pas (GP).
B) Vozila, nadgradnje in oprema, za katero se zagotavlja 81% vseh sredstev:
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV),
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo
tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let,
– pri nadgradnji starost podvozja ne
sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil,
–
prenosne
motorne
brizgalne
FPN10-1000 oziroma MB 8/8 (MB).
Vlagatelj se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske
zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet
razpisa.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
na javni razpis
Na razpisu lahko sodelujejo prostovoljna
gasilska društva neposredno ali pristojne
gasilske zveze (v nadaljnjem besedilu: GZ)
v imenu posameznih gasilskih društev, za
katere je bila oprema nabavljena.
V primeru prijave s strani pristojne gasilske zveze mora(jo) biti obvezno priložen(i)
dokument(i) o predaji opreme gasilskemu
društvu, za katerega je bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni dokumentaciji.
V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja prostovoljno gasilsko društvo iz manj
razvitega območja, ki so opredeljena s sklepom Vlade RS, mora vlogo posredovati
društvo neposredno, ne pa gasilska zveza
v njegovem imenu.
Prostovoljna gasilska društva morajo biti
kategorizirana v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba
o organiziranju, opremljanju in usposablja-
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nju sil za zaščito, reševanje in pomoč, (Ur.
l. RS, št. 92/07).
Kategorizacija mora biti podpisana
s strani župana občine in posredovana na
Gasilsko zvezo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).
Z razpisom se bo sofinancirala samo zaščitna in reševalna oprema, ki je predmet
razpisa in je količinsko ter po tipu glede na
kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi pogoji, določenimi v Merilih za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot
(poglavje I, točka 1), ter tipizacijo GZS.
Za gasilska vozila oziroma nadgradnje
morajo prostovoljna gasilska društva obvezno priložiti tudi zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, ki potrjuje skladnost vozila
s tipizacijo gasilskih vozil in tehnično dokumentacijo.
Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko se nabavi:
– večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada prostovoljnemu gasilskemu
društvu, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih
že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki
društvu pripada po kategorizaciji;
– manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pripada prostovoljnemu gasilskemu
društvu, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih
društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki
je nabavljeno.
Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še
v naslednjih primerih:
1. če PGD I. kategorije namesto vozila
GVV 1 kupi vozilo GVC 16/25,
2. če PGD III. kategorije namesto vozila
GVC 16/15 kupi vozilo GVC 16/25.
V 1. primeru se bodo vozila sofinancirala
v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu po
kategorizaciji pripada. V navedenih izjemah
mora to opredeljevati ocena ogroženosti in
operativni načrt. Tovrstna vloga mora biti
opremljena z mnenjem gasilskega regijskega poveljnika.
Če je nabavljeno vozilo, ki prostovoljnemu gasilskemu društvu skladno s kategorijo
ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa društvo nima osnovnih vozil za
zagotavljanje operativne sposobnosti, prostovoljno gasilsko društvo ni upravičeno za
sodelovanje na razpisu.
Sofinancirale se bodo le avtolestve
(AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za
pregled vozil pri Gasilski zvezi Slovenije.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki že razpolaga z opremo, navedeno v merilih za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot
glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem gasilskem sistemu »VULKAN« nima
ažuriranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje v razpisu.
Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že navedenih pogojev upoštevala
še predpisana minimalna starost opreme in
vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni
red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki bo sodelovalo na razpisu (neposredno ali preko
pristojne gasilske zveze), mora (skladno
z določili Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje
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in pomoč) imeti s strani pristojne gasilske
zveze usklajen in potrjen program nabave
gasilske zaščitne in reševalne opreme do
leta 2012, dostavljen na GZS.
Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na razpis za sofinanciranje z ustrezno
dokumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem redu in ustrezno speto,
– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (povzetimi iz »Vulkana«); navodila so priloga
razpisni dokumentaciji,
– fotokopijo računa(ov) za nabavljeno
opremo,
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če tega nadomešča z nabavljenim,
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah fotokopijo dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o številki šasije in letu pro
izvodnje šasije,
– v primeru nakupa opreme s pomočjo
leasinga je treba priložiti izjavo o prevzemu
obveznosti v primeru neporavnavanja tekočih obveznosti do leasingodajalca. Izjava
mora biti podpisana s strani župana občine
in overovljena.
3. Merila za dodelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje
enakomernega razvoja gasilskih enot:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s sklepom Vlade RS
o določitvi stopnje razvitosti posameznih
občin za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 43/08), kjer
se kot manj razvite upoštevajo občine z indeksom razvitosti 100 in več, kar pomeni 97
občin (priloga), in sicer:
– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli
na način, da se 80% sredstev razdeli po
merilih razpisa vsem vlagateljem, vključno
z vlagatelji iz manj razvitih občin, ter dodatno 20% sredstev po istih merilih, izključno
samo vlagateljem iz manj razvitih občin, določenih skladno s predhodno alinejo. Tako
vlagatelji iz manj razvitih občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter dodatno iz druge;
– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto prijavljene opreme ne sme preseči 30% z razpisom določene izhodiščne
vrednosti za to vrsto opreme.
Določitev deležev razpoložljivih sredstev
za posamezne skupine opreme:
Celotna razpoložljiva finančna sredstva
za posamezno delitev se najprej razdelijo
na dva deleža glede na skupino prijavljene
opreme, in sicer:
– 19% za sofinanciranje opreme, ki je
v razpisu uvrščena v skupino A,
– 81% za sofinanciranje gasilskih vozil in
prenosnih motornih brizgaln, ki so v razpisu
uvrščena v skupino B.

Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za posamezne vrste opreme, in sicer:
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz
aramidnih vlaken,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz
impregniranega bombaža,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic,
– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih aparatov,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil in
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih motornih brizgaln.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje
za posamezne vrste opreme, ki bodo tudi
osnova za določitev višine sofinanciranja.
Upoštevane bodo naslednje izhodiščne
vrednosti:

Oprema skupine a):
Vrsta opreme
GZO
KGP-A
KGP-B
GZČ
GZŠ
GZR
IDA
IZP
NB
GP

Vrednost za posamezen kos (v EUR)

Gasilska zaščitna obleka
Kombinezon (aramid. vl.)
Kombinezon (imp. bombaž)
Gasilska zaščitna čelada
Gasilski zaščitni škornji
Gasilske zaščitne rokavice
Izolirni dihalni aparat
Izpihovalnik
Nahrbtna brenta
Gasilski pas

590,00
290,00
140,00
150,00
95,00
40,00
1.250,00
600,00
210,00
60,00

Oprema skupine b):
GV

Gasilska oznaka vozila
PV-1
GV-1
GVV-1
GV-2
GVV-2
GVC 16/15
GVC-16/25
GVC-16/24
GVC-24/50
GVM-1
GVGP-1
GVGP-2
GCGP-1

Za celotno vozilo

Samo za šasijo

Samo za nadgradnjo

21.000,00
62.000,00
77.000,00
82.000,00
127.000,00
160.000,00
160.000,00
133.000,00
166.000,00
34.000,00
69.000,00
142.000,00
150.000,00

19.000,00
34.000,00
39.000,00
45.000,00
52.000,00
80.000,00
80.000,00
68.000,00
81.000,00
30.000,00
46.000,00
69.000,00
80.000,00

2.000,00
28.000,00
38.000,00
37.000,00
75.000,00
80.000,00
80.000,00
65.000,00
85.000,00
4.000,00
23.000,00
73.000,00
70.000,00
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GCGP-2
GCGP-3
TRV-1
TRV-2
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165.000,00
175.000,00
161.000,00
186.000,00

82.000,00
83.000,00
77.000,00
77.000,00

83.000,00
92.000,00
84.000,00
109.000,00

TRV-2D

211.000,00

77.000,00

134.000,00

AC
AL1

142.000,00

74.000,00

68.000,00

650.000,00
83.000,00

0,00
42.000,00

0,00
41.000,00

HTV
Prenosna motorna brizgalna
FPN10-1000 (MB 8/8)

633

Vrednost

MB

13.000,00

Sofinancirale se bodo le avtolestve (AL), dokončane v celoti, po izdaji zapisnika o ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil pri Gasilski zvezi Slovenije.
1

Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane
znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele, in sicer:
Starost vozila
v letih
1
2
3
4
5

% od izhodiščne
vrednosti za vozilo ali
podvozje
80
70
60
50
50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za delitev pripada posamični vrsti
opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med seštevkom izhodiščne vrednosti za
posamično vrsto na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse
na razpis prijavljene opreme iz te skupine
opreme, in sicer:
vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene
posamične vrste opreme iz skupine
vsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene
opreme iz te skupine

x 100 =

pripadajoč delež sredstev za posamično
vrsto opreme

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje na enoto posamične vrste
opreme:
Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene posamične vrste opreme in njene
izhodiščne vrednosti se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež
razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme.
pripadajoča sredstva namenjena za
sofinanciranje posamične vrste opreme
št. kosov posamične
izhodiščna vrednost
x
vrste opreme
posamičnega kosa

x 100 =

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti
ustreza pogojem razpisa.
4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma
upravičenosti sodelovanja v razpisu se
bodo upoštevali podatki, posredovani z vlogo, podatki, dostavljeni GZS do 6. 7. 2009
(kategorizacija, tehnična dokumentacija,
podatki o opremljenosti, program nabave

% sofinanciranja za enoto
posamične vrste opreme
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gasilske zaščitne in reševalne opreme do
leta 2012, potrjen s strani pristojne GZ),
podatki iz gasilskega informacijskega sistema »VULKAN« ter ostali podatki, s katerimi
razpolaga GZS.
Komisija za izvedbo razpisa si pridržuje
pravico do preverjanja pravilnosti navedenih
podatkov pri dobavitelju in v društvu, ki se
prijavi na razpis.
Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane
opreme, bodo sankcionirane na način, da
vlagatelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem
razpisu za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani komisije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet razpisa: višina sredstev razpisa
znaša 1.770.200,00 €.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva nabavljena, in način financiranja opreme
Sofinancirala se bo oprema, nabavljena
v obdobju od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009. Kot
dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo
upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora vlagatelj predložiti
ob prijavi na razpis.
Z vlagateljem se sklene pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Vlagatelj mora prijavo na razpis za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto na Ministrstvo za obrambo, Upravo
RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, najpozneje do 6. 7.
2009.
Upošteva se, da je vloga pravočasno oddana, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Opremljenost vloge:
Vlogo za razpis je treba poslati v zaprtem
ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja označba:
»Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme«.
Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln
naslov vlagatelja in ID številko vlagatelja iz
Vulkana.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in
reševanje. Neveljavne vloge bodo vrnjene
vlagateljem.
V primeru veljavne, vendar nepopolne
vloge bodo imeli kandidati možnost dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila
o nepopolnosti.
V primeru ugotovitve komisije za izvedbo
razpisa o neizpolnjevanju razpisnih pogojev
v celoti ali za katero od vrste prijavljene
opreme je možen ugovor v roku osem dni
od prejema navedenega obvestila in sicer
na komisijo za izvedbo razpisa. Odgovor
komisije je dokončen.
Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
opravila komisija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca razpisa in GZS.
Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 7. 7.
2009. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi, ki bodo sodelovali na razpisu, bodo
o izidu razpisa pisno obveščeni.
Kraj, kjer zainteresirani vlagatelji lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dokumentacijo vlagatelji lahko dobijo v prostorih GZS, Tržaška 221, Ljubljana, ali na
spletnih straneh GZS (www.gasilec.net).
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Št. 119/09
Ob-2459/09
Na podlagi 95. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08
in 123/08; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1)
in 15. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 126/07) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za podelitev pooblastila za opravljanje
državne javne službe muzejev
(v nadaljnjem besedilu: razpis, oznaka
JPR19-PSM-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je pridobitev pooblastila za izvajanje dejavnosti državne javne
službe (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo)
v muzejih, katerih ustanoviteljica ni Republika Slovenija.
Dejavnost državne javne službe vključuje opravljanje strokovno-upravnih nalog na
področju varstva premične in žive dediščine,
in sicer:
1. identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje in interpretiranje premične in žive dediščine,
2. zbiranje, akcesija in inventariziranje
premične in žive dediščine,
3. varovanje in hranjenje muzejskih zbirk
državnega pomena,
4. sodelovanje v upravnih postopkih, ki
jih vodi ministrstvo,
5. svetovanje lastnikom zbirk premične
dediščine glede vodenja inventarnih knjig,
6. priprava in izvedba konservatorskorestavratorskih postopkov pri premični dediščini državnega pomena ter
7. izvajanje programov pripravništva in
izpopolnjevanja.
II. Področje: razpisno področje je varstvo
in celostno ohranjanje kulturne dediščine.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Za pridobitev pooblastila se lahko prijavijo muzeji, ki so vpisani v razvid muzejev
v skladu Pravilnikom o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega
gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne
službe muzejev (Uradni list RS, št. 110/08
– v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in izpolnjujejo te pogoje:
– imajo stalne finančne vire za delovanje,
– so usposobljeni za identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje,
inventariziranje, varovanje, hranjenje, raziskovanje premične dediščine in njeno predstavljanje javnosti,
– zagotavljajo dostopnost do dediščine,
ki jo hranijo, in do podatkov o njej,
– zagotavljajo ogled muzejskih zbirk
z določenim odpiralnim časom, vendar najmanj 40 ur tedensko, in
– izpolnjujejo druge minimalne strokovne, tehnične in prostorske zahteve ter standarde za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva, določene v V. in VI. poglavju
pravilnika.

Ministrica bo pred izdajo sklepa o izbiri
pridobila mnenje Službe za varstvo premične dediščine in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije o tem, kateri muzeji, ki so se
prijavili na razpis, izpolnjujejo predpisane
zahteve in standarde.
Sklep o podelitvi pooblastila sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na predlog ministrstva. Ministrstvo bo vladi predlagalo, da v sklepu določi
trajanje pooblastila do preklica. Morebitni
preklic se izvede ob upoštevanju zahtev in
postopka iz 96. člena ZVKD-1.
Ministrstvo s posameznim pooblaščenim
muzejem in njegovim ustanoviteljem sklene
pogodbo na podlagi šestega odstavka 95.
člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
in sklepa vlade o podelitvi pooblastila.
IV. Približna vrednost: za opravljanje državne javne službe v pooblaščenih muzejih
bodo namenjena sredstva državnega proračuna v skladu z obstoječo zakonodajo in
v okviru proračunskih možnosti.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
proračunska sredstva morajo biti porabljena
v rokih, ki jih določajo predpisi s področja
delovanja posrednih proračunskih uporabnikov.
VI. Merila za izbor
Ministrstvo bo predložene prijave za pridobitev pooblastila obravnavalo na podlagi
teh meril:
– kakovost koncepta ureditve in razvoja
muzeja in njegovih zbirk – do 30 točk,
– obseg izpolnjevanja zahtev in standardov iz V. in VI. poglavja pravilnika – do
60 točk,
– zagotavljanje financiranja muzeja zunaj
obsega državne javne službe – do 10 točk.
Ministrstvo izbere tiste kandidate, ki dosegajo vsaj 85 točk, od česar mora posamičen kandidat pridobiti vsaj 25 točk iz prvega
sklopa, vsaj 55 točk iz drugega sklopa (pri
čemer mora izpolnjevati vse zahteve iz V.
poglavja pravilnika in vse standarde iz 13.
člena pravilnika) in vsaj 5 točk iz tretjega
sklopa.
Neizpolnjevanje standardov iz 14. in 15.
člena pravilnika je mogoče dopustiti le pri
muzejih, ki ne hranijo občutljivega muzejskega gradiva.
VII. Razpisni rok: razpis se zaključi 19. 6.
2009.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vključuje:
– besedilo razpisa,
– zahteve in standarde, ki jih mora izpolnjevati pooblaščeni muzej,
– prijavni obrazec.
Obvezne priloge:
1. dokazila, ki jih je treba na podlagi 16.
člena pravilnika priložiti vlogi za vpis muzeja
v razvid, in sicer:
a) akt o ustanovitvi ali drug akt, iz katerega je razvidna pravna osebnost, poslanstvo,
zbiralna politika in dejavnost muzeja, organizacijska oblika in način vodenja muzeja,
b) dokazilo o načinu finančnega in kadrovskega poslovanja muzeja,
c) katalog osebja (brez osebnih podatkov), ki dela v muzeju, njihov delovnopravni
položaj in kvalifikacije,
d) shema organizacije muzeja, iz katere
je razviden notranji ustroj muzeja, in v primeru, da je muzej del pravne osebe, vpetost
v njeno organizacijsko shemo,
e) finančni načrt za tekoče leto, razdeljen
na programske in ostale stroške,
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f) interni pravilnik o odpiralnem času in
vstopnini,
g) načrt fizičnega in tehničnega varovanja in zavarovanje za primer poškodovanja,
uničenja ali kraje, ki je potrjen s strani ustanovitelja,
h) druga dokazila o izpolnjevanju minimalnih strokovnih, prostorskih in tehničnih
zahtev, ki jih določa V. poglavje pravilnika.
Če so bila dokazila predložena ministrstvu v preteklih 12 mesecih, zadostuje izjava, da so dokazila enaka tistim, s katerimi
ministrstvo že razpolaga;
2. soglasje ustanovitelja, da se strinja
s pridobitvijo pooblastila;
3. poročilo o delu in revidirano finančno
poročilo za pretekla tri leta (če poročilo za
preteklo leto še ni na voljo, za tri leta pred
tem);
4. koncept ureditve in razvoja muzeja in
njegovih zbirk (na primer strateški načrt ali
drug dokument);
5. seznam oseb, ki delujejo v organih
nadzora oziroma upravljanja;
6. vsebino poslovnika ali drugega dokumenta, ki opredeljuje delo organov nadzora
oziroma upravljanja;
7. druga dokazila o izpolnjevanju minimalnih strokovnih, prostorskih in tehničnih
standardov za hranjenje muzejskega gradiva v pooblaščenih muzejih, določenih v VI.
poglavju pravilnika.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (Maistrova 10,
1000 Ljubljana).
Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo:
http://www.mk.gov.si.
IX. Pojasnila prijaviteljem
Zainteresirani subjekti lahko vložijo pisna
vprašanja o razpisu najpozneje do vključno
17. 6. 2009 na naslov oseb za stike Ministrstva za kulturo po navadni ali elektronski
pošti.
Za vsebinska pojasnila se lahko obrnejo
na Službo za premično dediščino in muzeje
na naslov: Narodni muzej Slovenije, Služba
za premično dediščino in muzeje, Prešernova 20, 1000 Ljubljana.
Osebi za stike: dr. Marjeta Mikuž, elektronska pošta: marjeta.mikuz@nms.si, tel. 01/241-44-16 in mag. Maja
Oven: elektronska pošta: maja.oven@nms.si,
tel. 01/241-44-12.
X. Oddaja in dostava prijav
Prijava v tiskani in elektronski obliki
mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
Prijava v tiskanem izvodu mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 19. 6. 2009
oziroma do tega dne oddana na pošti kot
priporočena pošiljka z oznako na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava – Javni ciljni razpis – z oznako JPR19-PSM-2009. Prijava
v elektronskem izvodu mora biti poslana po
elektronski pošti na naslov: gp.mk@gov.si
do 19. 6. 2009.
Na hrbtni strani ovitka morata biti navedba prijavitelja in naslov (sedež).
Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vključno
19. 6. 2009, oziroma je bila do vključno tega
dne predložena na vložišču ministrstva oziroma je bila do vključno tega dne poslana na
elektronski naslov. Prijave, prispele oziroma

ske države, Poljska, Portugalska, Romunija,
Slovaška, Slovenija, Švedska, Švica, Turčija, Valonija (Belgija) in Velika Britanija/Severna Irska. Seznam morebitnih drugih sodelujočih držav/regij partneric bo objavljen
na www.mnt-era.net.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji
v mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne
organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij
(v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj dva partnerja iz 2 različnih držav/regij
partneric, od katerih mora biti 1 koordinator projekta. Partnerji iz držav/regij, ki niso
članice MNT-ERA.NET II lahko sodelujejo
v konzorciju kot dodatni partnerji, če zagotovijo lastno financiranje.
4. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
za izvedbo tega razpisa je 400.000 EUR
bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za
največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo
vsaj 3 najboljše projekte. Tri najboljše projekte bo ministrstvo sofinanciralo v višini do
65 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer
največ do višine 110.000 EUR bruto letno,
ostale pa do porabe sredstev.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu
projektu.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev: predvideni
rok začetka sofinanciranja je 1. 1. 2010.
Rok trajanja izbranih projektov je največ 36
mesecev (3 leta).
6. Prijava projektov
Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled predprijav predlogov projektov,
– 2. faza: formalna prijava (''Proposal''):
preverjanje formalnih pogojev, strokovna
presoja in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in prijava)
sta obvezni za vsak projekt.
6.1 Predprijava
Popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo.
Rok za oddajo internetne predprijave
predloga projekta (''Pre-Proposal'') je 6. 5.
2009 do 12.00 po bruseljskem času. Predprijavo predloga projekta odda koordinator
projekta.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo zavržene.
6.2 Prijava
Ustrezno označena popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebova-

oddane po tem datumu, se bodo štele za
prepozne.
Ministrstvo bo pri odpiranju prijav iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in
nepopolne prijave ter prijave, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
XI. Uslužbenki, pristojni za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s postopkom:
– Vida Koporc Sedej: elektronska pošta:
vida.koporc@gov.si, tel. 01/369-59-50 in
– Nada Zoran: elektronska pošta:
nada.zoran@gov.si, tel. 01/369-59-43.
XII. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najpozneje v dveh mesecih
po odpiranju prijav, ki bo predvidoma 23. 6.
2009.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-26/2009/3
Ob-2460/09
Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-4 in nasl.),
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 in
nasl.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in nasl.), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
22/06 – Zdru-1 in nasl.), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (Uradni list
RS, št. 3/06), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05,
26/06, 80/07 in 89/08) in Predloga »Micro
and Nano Technologies for a highly competitive European industry« (MNT-ERA.NET II),
št. 234989, Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana objavlja
1. javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative MNT-ERA.NET II
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet 1.
Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II (v nadaljevanju: razpis)
je sofinanciranje mednarodnih aplikativnih
tržno orientiranih raziskovalnih in razvojnih
projektov na področju mikro- in nano- tehnologij, vključno s proizvodnimi tehnologijami.
Poudarek razpisa je na naslednjih aplikativnih področjih: energetska učinkovitost, predelava materialov, fotonika in elektronika ter
medicinske naprave. Podrobnejši pregled
področij razpisa je objavljen na www.mntera.net.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Države/regije partnerice
V okviru tega razpisa sodelujejo evropske regije in države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Avstrija, Baskija
(Španija), Ciper, Češka, Finska, Flamska
(Belgija), Francija, Luksemburg, Madžarska,
Midi Pyrénées (Francija), Nemčija, Nordij-
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ti izpolnjeno internetno prijavo, slovensko
prijavo projekta, finančni načrt in osnutek
Konzorcijskega sporazuma mednarodnega
konzorcija, ki prijavlja projekt.
Rok za oddajo pisne prijave predloga
projekta (''Full-Proposal'') je 10. 7. 2009.
Prijavo predloga projekta odda koordinator
projekta. Vodja slovenskega dela projekta
odda vlogo tudi Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Navodilo za prijavo na javni razpis (Priloga 1)
– prijavni obrazec predprijave – Obrazec
1 – ''Pre-Proposal Form'' (Priloga 2),
– prijavni obrazec prijave – Obrazec 2 –
''Full-Proposal Form'' (Priloga 3),
– finančni načrt projekta (Priloga 4),
– obrazec slovenske prijave projekta
(Priloga 5),
– osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 6).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, in spletni strani www.mvzt.gov.si
(Javni razpisi).
8. Postopek razpisa
8.1 Faza predprijave
Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo pregledata predprijave predlogov projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, in pripravita mnenje
o posamezni predprijavi predloga projekta.
Prijaviteljem bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT)
posredoval poročilo z nasveti po elektronski
pošti.
8.2 Faza prijave
8.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih predlogov projektov
ni javno in bo izvedeno v roku 8 dni od
zaključka razpisnega roka na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS.
8.2.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenili nacionalni strokovnjaki
v skladu z določbami razpisa in razpisne
dokumentacije.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta, kakovost
raziskovalne usposobljenosti projektne skupine, upravljavska zmožnost in uravnoteženost projektne skupine ter izkoriščanje
rezultatov projekta. Specifični ocenjevalni
kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji (Navodilo za prijavo na javni
razpis).
Na osnovi dosežene ocene nacionalnih
delov projekta bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II
(TCT) predlagal posamezni državi/regiji partnerici, katere projekte naj sofinancira.
8.2.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se države

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če države
partnerice ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih
nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
predvidoma do 31. 11. 2009.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS na
tel. 01/478-46-24 (mag. Taja Cvetko) v poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-2461/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013
(Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09) (v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februar 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne
22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji
(UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007, str. 3 in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja:
javni razpis
za ukrep 311 – diverzifikacija
v nekmetijske dejavnosti
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa
skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP
2007–2013) za diverzifikacijo v nekmetijske
dejavnosti, ki prispevajo k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To
bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo
ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih
virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih
razmer na kmetiji.

Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, z možnostjo koriščenja do porabe
sredstev, je 15.000.000,00 EUR, od tega:
– namenska sredstva EU-EKSRP:
11.250.000,00 EUR,
– slovenska soudeležba: 3.750.000,00
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do
porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh
http://www.mkgp.gov.si/.
II. Vlagatelji
Do podpor so upravičena podjetja, ki
imajo ob oddaji vloge upravičeno dejavnost
registrirano kot:
1. kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
2. samostojni podjetnik posameznik,
3. gospodarska družba ali
4. zadruga;
ter je odgovorna oseba podjetja član
kmetijskega gospodinjstva in ima prijavljeno
stalno bivališče na naslovu kmetije. Kot član
kmetijskega gospodinjstva se šteje:
1. nosilec kmetijske dejavnosti,
2. njegovi potomci ali njegovi posvojenci
in njihovi zakonci oziroma izven zakonski
partnerji,
3. njegovi vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev in njihovi zakonci oziroma
izven zakonski partnerji,
4. njegov zakonec ali zunajzakonski partner,
5. njegovi brati in sestre ter njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi
potomci,
6. njegovi starši,
7. njegovi stari starši,
8. posvojitelj.
Odgovorna oseba je nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetnik
posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske družbe ali zadruge.
Registrirana dejavnost pomeni, da je
podjetje vpisano pri pristojnem organu. Samostojni podjetnik posameznik, gospodarske družbe in zadruge morajo imeti tudi pridobljeno davčno in matično številko.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe v:
1. proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (objavljene na
spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si),
2. proizvodne dejavnosti, povezane
s predelavo proizvodov izven Priloge I k
Pogodbi in drugih nekmetijskih proizvodov
na kmetiji (Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08) v nadaljevanju: SKD 2008):
– 08
– 13
– 14
– 15

Pridobivanje rudnin in kamnin,
Proizvodnja tekstilij,
Proizvodnja oblačil,
Proizvodnja usnja, usnjenih in
sorodnih izdelkov,
– 16
Obdelava in predelava lesa;
proizvodnja izdelkov iz lesa,
plute, slame in protja, razen
pohištva (razen za določene
izdelke objavljene na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si),
– 17
Proizvodnja papirja in izdelkov iz
papirja,
– 20.14 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij,
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– 21.20 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov,
– 22
Proizvodnja izdelkov iz gume in
plastičnih mas,
– 23
Proizvodnja nekovinskih
mineralnih izdelkov,
– 25
Proizvodnja kovinskih izdelkov,
razen strojev in naprav,
– 26
Proizvodnja računalnikov,
elektronskih in optičnih izdelkov,
– 27
Proizvodnja električnih naprav,
– 28
Proizvodnja drugih strojev in
naprav,
– 29
Proizvodnja motornih vozil,
prikolic in polprikolic,
– 30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih
vozil,
– 31
Proizvodnja pohištva,
– 32
Druge raznovrstne predelovalne
dejavnosti,
– 33
Popravila in montaža strojev in
naprav,
3. pridobivanje energije za prodajo na
kmetiji iz obnovljivih virov (biomasa, sončni,
vetrni in vodni vir),
4. prodajne dejavnosti na kmetiji (specializirane trgovine za prodajo pridelkov in
izdelkov iz lastne proizvodnje in z okoliških
kmetij, ki so registrirane po pododdelku 47.2
– trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
ali kot dopolnilna dejavnost na kmetiji),
5. storitvene dejavnosti na kmetijah:
– turizem (gostinske nastanitvene dejavnosti (po SKD 2008 oddelek 55) in strežba
jedi (po SKD 2008 oddelek 56) in druge negostinske dejavnosti (definirane v predpisih,
ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji),
– postavljanje ostrešij in krovska dela (po
SKD 2008 razred 43.91; pri uporabi tradicionalnih materialov lesa in slame),
– računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (po
SKD 2008 oddelek 62),
– druge informacijske dejavnosti (po
SKD 2008 oddelek 63),
– računovodske, knjigovodske dejavnosti; davčno svetovanje (po SKD 2008 skupina 69.2),
– podjetniško in poslovno svetovanje (po
SKD 2008 razred 70.22),
– veterinarstvo (po SKD 2008 oddelek
75),
– izobraževanje(po SKD 2008 razred
85.10, 85.52, 85.59),
– zdravstvo in socialno varstvo (po SKD
2008 razred 86.21, 86.22, 86.23, 86.90, oddelek 87 in 88),
– popravila računalnikov in izdelkov za
široko rabo (po SKD 2008 oddelek 95),
– čuvanje, oskrba in nega hišnih živali
(po SKD 2008 podrazred 96.090).
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
Gradbena in obrtniška dela (pripravljalna
dela, rušitvena dela, zemeljska, betonska,
zidarska, tesarska, fasaderska, krovska,
kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in
druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter zunanja ureditev okolice objekta). Pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali
stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del).
Posebno usposabljanje za potrebe opravljanja dejavnosti.

Nakup nove opreme za namen iz tega
ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT)
in računalniško programsko opremo. Med
upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces
(stroški transporta, montaže opreme).
Ostali splošni stroški, ki so neposredno
povezani z naložbo (kot so: honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti),
lahko predstavljajo največ 10% skupne priznane vrednosti naložbe.
Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev (v nadaljevanju: odločba)
do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje
prevzem obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
Upravičeni splošni stroški kot so, honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so povezani z naložbo, so lahko nastali pred datumom izdaje odločbe, vendar
samo od 1. 1. 2007 dalje.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev PRP 2007–2013 mora biti predložena
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene
vse priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajeni, resnični in točni. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe (obrazec finančna konstrukcija naložbe).
– Kmetija mora biti vpisana v register
kmetijskih gospodarstev.
– Kmetija mora biti dejavna. Za dejavno
kmetijo se šteje, če ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače
v letu pred letom objave javnega razpisa in
vloži zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku. Kolikor se zbirne vloge v tekočem
letu še ne more oddati, se upošteva oddana
zbirna vloga v predhodnem letu. Bruto minimalna plača na zaposlenega je objavljena
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
– Vlagatelj mora imeti sedež in opravljati
dejavnost na kmetiji.
– Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim
popisom del in stroškovno opredelitvijo cen
s strani odgovornega projektanta ter vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oziroma ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
– Vlagatelj mora biti registriran v skladu
z 61. členom Uredbe.
– Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev
oziroma povečanje števila zaposlenih.
– Odgovorna oseba mora imeti prijavljeno stalno bivališče na naslovu kmetije in biti
vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
– Odgovorna oseba se mora ukvarjati
v času oddaje vloge s kmetijsko dejavnostjo.
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– Odgovorna oseba je lahko v času oddaje vloge stara največ 60 let.
– Objekt, ki je predmet naložbe mora biti
v lasti vlagatelja. Kot last vlagatelja se šteje
tudi 10 ali večletni najem objekta ali za to obdobje ustanovljena stavbna pravica v korist
vlagatelja.
– Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Pri
poslovnem načrtu oziroma programu dela
morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene
vse zahtevane priloge.
– Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
– Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd,
Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija,
Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj, Krško,
Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer,
Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica,
Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na
Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše,
Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter
pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja
Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri.
– Iz vloge mora biti razvidno, da podjetje
ob vložitvi vloge ne presega kriterijev za mikro podjetja definirana po priporočilu Evropske Komisije 2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2.000.000 EUR letnega
prometa in/ali letne bilančne vsote).
– Podatki navedeni v prijavnem obrazcu,
poslovnem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni.
– Vloga mora biti popolna, vsebinsko
ustrezna in doseči 40 ali več točk pri ocenjevanju od možnih 100. Od tega mora doseči
vsaj 25 točk iz ekonomskega vidika naložbe.
Posebni pogoji:
Naložbe, katerih skupna vrednost ob prijavi ne presega 50.000 EUR (brez DDV),
se štejejo kot enostavne naložbe, zahtevne
naložbe pa so naložbe katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR (brez DDV). Pri
enostavnih naložbah se pripravi enostavni
poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen na spletni
strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/.
Pri naložbah v obnovljive vire vrednost
naložbe ob prijavi ne sme preseči 400.000
EUR (brez DDV).
Če vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora biti
iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– pri fazni gradnji, natančen popis že izvedenih aktivnostih in vrednosti že izvedenih
del, ki ga potrdi pooblaščen projektant ali
nadzornik.
Pri naložbah v novogradnje oziroma
adaptacije prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki se nahajajo ali se bodo nahajali
v objektih zgrajenih tudi za druge namene,
se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma adaptacije celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada ipd.) kot upravičljivi
stroški priznajo le stroški v sorazmernem de-
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ležu glede na neto tlorisno površino objekta,
ki jo ti prostori zasedajo.
Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva
otrok (vzgojno varstvena družina, delo zasebnega vzgojitelja) mora ob zaključku naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje
in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo
in šport.
Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali invalide mora:
– najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh storitev v skladu s predpisi o socialnem varstvu
in
– ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program
izvajanja storitve.
Obveznosti upravičenca:
– za nakazilo dodeljenih sredstev mora
imeti odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji,
– predmet naložbe se mora uporabljati
izključno za dejavnost, ki je predmet podpore
in obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo
(velja za opremo in objekte), po Slovenskih
računovodskih standardih,
– za stroške vseh storitev, dobav in del,
ki so višji od 10.000 EUR, mora pridobiti ponudbe najmanj treh ponudnikov. Kadar se iz
objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh
ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju
z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki
ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem,
– dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, mora opravljati še vsaj naslednjih
pet let po izplačilu sredstev. V tem obdobju
se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev,
razen za IKT opremo, ki se lahko uporablja
v amortizacijskem obdobju,
– naložbo mora ustrezno označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanju projektov v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/,
– po zaključku naložbe mora z naložbo
zagotavljati ohranitev oziroma povečanje števila zaposlenih oziroma zagotoviti vsaj eno
zaposlitev. Kmetija mora zagotoviti vsaj eno
PDM. Pri izračunu obsega dela se upošteva,
da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj
z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na
to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih, in sicer:
kmetijski zavarovanec (1 PDM), kmečka gospodinja (1PDM), stalno najeta delovna sila
(1PDM), upokojenec (0,2 PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5 PDM), dijak ali študent
(0,2 PDM), druge osebe (0,5 PDM),
– naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljevanju: zahtevek). Kot zaključek
naložbe se v primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev
opreme v opravljanje storitve,
– naložba se mora najkasneje zaključiti
v dveh letih od datuma izdaje odločbe oziroma v roku določenem z odločbo,
– za naložbo, za katero je prejel podporo,
mora voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo navedeno v odločbi, ter jo hraniti
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najmanj še pet let po zaključku naložbe, na
zahtevo ARSKTRP mora poročati o ciljih naložbe, še pet let po zaključku naložbe,
– je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom.
VI. Omejitve
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva
samo iz enega ukrepa po PRP 2007–2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva EU.
3. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu
z veljavno zakonodajo.
4. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– vouchersko svetovanje,
– nakup patentiranih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– naložbe v raziskave in razvoj produktov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– nakup gradbene mehanizacije,
– naložbe v prostore za zasebno rabo,
– podjetjem v sektorjih ribištva in ribogojstva ter premogovništva,
– predelava živilskih proizvodov, katerih
surovina so kmetijski proizvodi.
5. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so 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 računovodski evidenci,
– podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, so predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino,
– imajo neporavnane obveznosti do države.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev po pravilih državnih pomoči po pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja:
– 50% upravičenih izdatkov se zagotovi
iz javnih virov,
– 50% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene
naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP 2007–2013,
je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 3.500 EUR,

– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
Sredstva se izplačajo na podlagi enega
zahtevka. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 60 dni od prejema popolnega
zahtevka. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru
večjih gradbenih del) z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP
od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta v skladu z določili odločbe. Zahtevki, ki bodo poslani med
6. 10. in 5.11. tekočega leta bodo zavrženi.
Za zahtevke, ki bodo poslani med 6. 11. in
31. 12, se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu, razen v letu 2015, ko prenos
izplačil v naslednje leto ni možen.
V primeru, da upravičenec zahtevka ne
posreduje v roku navedenem v odločbi, lahko v primeru zamude zaradi objektivnih razlogov, zahtevek ponovno vloži od 6. 11. in
31. 12. tekočega leta in od 1. 1. do 5. 10.
naslednjega leta, če je za to pred iztekom
prvotno določenega roka pridobil soglasje
ARSKTRP. Kot objektivni razlog se poleg
višje sile, štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati. Razlogi na
katere upravičenec ne more aktivno vplivati
so: pomanjkanje ponudnikov storitev in del,
bistveno zvišanje cen (nad 30%) od časa
oddaje vloge in prejema odločbe, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na
potek naložbe, neugodne vremenske razmere, naravne nesreče ipd.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja
podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja
z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti
o razvoju podeželja, naslednjih pet let od
dneva zadnje obveznosti iz odločbe o pravici
do sredstev. Ta določba velja tudi v primeru
naslednjih dveh odstavkov.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe v roku in v njem ne vloži
zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od dneva
vročitve odločbe za vračilo sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz tega
razpisa in odločbe, ali je sredstva pridobil
nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero
zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja, če
je upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe ali pred potekom
rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju rokov,
ki so v skladu s pogoji javnega razpisa.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov, če pogoji za dodelitev pomoči niso bili izpolnjeni zaradi:
– okoliščin višje sile,
– posebnih določb v sprejetih uredbah,
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– pravic do uporabe pogoja prekinitve zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere prejemnik sredstev ni mogel vplivati,
– drugih podobnih okoliščin.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin
mora prejemnik sredstev ali njegova poobla-

Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta
merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v PRP 2007–2013:
– razvojna ogroženost na ravni SKTE-3
regije v kateri se izvaja naložba,
– ekonomski vidik,
– družbeno-socialni vidik vlagatelja.

ščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
VIII. merila za ocenjevanje vlog

Stran

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog za ukrep Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

1.

2.

Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila – sklop in podsklopi
Razvojna ogroženost
– Razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije:
10 točk – indeks 120 ali več
8 točk – indeks 110 – 119,9
6 točk – indeks 100 – 109,9
4 točke – indeks 90 – 99,9
2 točki – indeks 89,9 ali manj
– Območja (občine) z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki
Sloveniji:
5 točk – območje A
3 točke – območje B
1 točko – območje C
Ekonomski vidik
– Kakovost analize konkurence (točke se seštevajo):
1 točko – poglobljena analiza konkurentov s stališča preferenc kupcev
1 točko – poglobljena analiza konkurentov s stališča lastnosti podjetja
1 točko – opredelitev strukture tržnih deležev
1 točko – opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence
1 točko – opredelitev strateških priložnosti
– Kakovost analize kupcev
10 točk – poglobljena in celovita vsebinska in kvantitativna analiza kupcev
5 točk – analiza kupcev je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih
skupin in navad kupcev
1 točko – posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
– Tržna naravnanost v povezavi z novim projektom
10 točk – izdelana natančna projekcija prihodkov (po segmentih kupcev in
terminsko) s strategijo trženja ter priložene pogodbe s strateškimi partnerji oziroma
trdno utemeljene prodajne možnosti;
5 točk – izdelana okvirna projekcija prihodkov ter okvirna strategija trženja, prodajne
možnosti so zgolj nakazane;
1 točko –projekcija prodaje in strategije trženja sta omejeni in pomanjkljivo
pripravljeni
– Interna stopnja donosnosti:
5 točk – od 10% do 15%
3 točke – od 8% do 9,9%
1 točko – do 7,9% in 15,1% ali več
– Diskontirana doba vračanja:
5 točk – 3 leta ali manj
3 točke – 3,01 let do 7 let
1 točko – 7,01 ali več let
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega oziroma PDM v letu zaključka
naložbe:
5 točk – 45.000 EUR ali več
4 točke – od 35.000 EUR do 44.999 EUR
3 točke – od 25.000 EUR do 34.999 EUR
2 točki – do 17.000 EUR do 24.999 EUR
1 točko – 16.999 EUR ali manj
– Dejavnosti po prioriteti
10 točk – pridobivanje energije iz obnovljivih virov, tradicionalna znanja, kmetije
z nastanitvijo, socialno varstvo, predšolska vzgoja,
7 točk – prodajne dejavnosti, druga oblika gostinske dejavnosti, negostinske
dejavnosti
5 točk – proizvodne dejavnosti, povezane s predelavo proizvodov, postavljanje
ostrešij in krovska dela, računovodske, knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje,
zdravstvo, drugo izobraževanje
1 točko – ostale dejavnosti
– Vpliv naložbe na okolje:
5 točk – naložba je izrazito usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje;
2 točki – zmanjševanje negativnih vplivov na okolje NI temeljni namen naložbe,
vendar obremenilnega vpliva na okolje ni;
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Družbeno socialni vidik vlagatelja
– Starost odgovorne osebe:
10 točk – odgovorna oseba je stara 34 let ali manj
8 točk – odgovorna oseba je stara od 35 do 39 let
5 točk – odgovorna oseba je stara od 40 do 49 let
2 točki – odgovorna oseba je stara od 50 do 60 let
– Izobrazba odgovorne osebe:
10 točk – končana visoka šola ali več
8 točk – končana višja šola
6 točk – končana srednja šola
4 točke – končana poklicna šola
2 točki – končana osnovna šola
0 točk – nima osnovnošolske izobrazbe oziroma ni predložil potrdila o izobrazbi
– Vlagatelj izvaja naložbo v objektu dediščine:
2 točki – da
0 točk – ne
– Spol odgovorne osebe:
3 točke – ženska
1 točko – moški
– Mladi prevzemnik:
5 točk – da
0 točk – ne

Pri ocenjevanju mora vloga doseči 40
ali več točk od možnih 100. Od tega mora
doseči vsaj 25 točk iz ekonomskega vidika
naložbe.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti
vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor vlagateljev;
– merila za ocenjevanje vlog;
– seznam upravičenih stroškov;
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za diverzifikacijo
v nekmetijske dejavnosti;
– seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj
podeželja, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana ali na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati priporočeno
po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP.
Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Če vlagatelj
pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa
do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si.
Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte oziroma vložišča
ARSKTRP, naslov vlagatelja ter označene
z oznako: »ne odpiraj – vloga na javni razpis
»Ukrep 311«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92
od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30, in
petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko
posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

tve

XI. Obravnava vlog in postopek odobri-

Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se
v primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so
prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so
podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
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vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in čas
(ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na
vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene
vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo
popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno na način, kot je določen za vložitev vloge. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, šteje kot odstop od
izvedbe naložbe.
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ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-2462/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09) (v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št.
277 z dne 21. 10. 2005, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februar 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15) zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne
22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji
(UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007, str. 3 in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja:
javni razpis
za ukrep 312 – podpora ustanavljanju
in razvoju mikro podjetij
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa
skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP
2007–2013) za podporo ustanavljanju in
razvoju mikro podjetij, ki prispevajo k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in
s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja
dohodka.

Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za podporo ustanavljanju in razvoju
mikro podjetij, samo za predmet podpore in
upravičene stroške po tem razpisu, z možnostjo koriščenja do porabe sredstev, je
20.000.000,00 EUR, od tega:
– namenska sredstva EU-EKSRP:
15.000.000,00 EUR,
– slovenska soudeležba: 5.000.000,00
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do
porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh
http://www.mkgp.gov.si/.
II. Vlagatelji
Do podpor so upravičena podjetja, ki so
ob oddaji vloge registrirani za upravičeno
dejavnost kot:
1. samostojni podjetnik posameznik ali
2. gospodarska družba ali
3. zadruga.
Registrirana dejavnost pomeni, da je
podjetje vpisano pri pristojnem organu in
ima pridobljeno davčno in matično številko.
Odgovorna oseba je samostojni podjetnik posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske družbe ali zadruge.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe v že registrirana mikro podjetja na podeželju, ki zagotavljajo nova oziroma ohranjajo delovna
mesta in povečujejo dohodek podeželskega prebivalstva ter se naložba nanaša na
opravljanje naslednjih dejavnosti po Uredbi
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08):
1. 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
2. 13 Proizvodnja tekstilij,
3. 14 Proizvodnja oblačil,
4. 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,
5. 16 Obdelava in predelava lesa; pro
izvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja, razen pohištva (razen za določene izdelke objavljene na spletni strani http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si),
6. 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz
papirja,
7. 20.14 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij,
8. 21.20 Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
9. 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in
plastičnih mas,
10. 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,
11. 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov,
razen strojev in naprav,
12. 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,
13. 27 Proizvodnja električnih naprav,
14. 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,
15. 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic,
16. 30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil,
17. 31 Proizvodnja pohištva,
18. 32 Druge raznovrstne predelovalne
dejavnosti,
19. 33 Popravila in montaža strojev in
naprav,
20. področje D – oskrba z električno
energijo, plinom in paro,
21. področje E – oskrba z vodo; ravnanje
z odplakami in odpadki: saniranje okolja,
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22. oddelek 55 – gostinske nastanitvene
dejavnosti,
23. oddelek 75 – veterinarstvo,
24. področje P – izobraževanje (razred
85.10, 85.52, 85.59),
25. področje Q – zdravstvo in socialno
varstvo (oddelek 87 in 88),
26. podrazred 96.090 – čuvanje, oskrba
in nega hišnih živali.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– Gradbena in obrtniška dela (pripravljalna dela, rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska,
pleskarska, parketarska, ključavničarska,
kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter zunanja ureditev okolice objekta). Pri posameznih gradbenih in
obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz)
in njihova montaža ali stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del). Gradbena in obrtniška dela
so upravičena samo v primeru področje D,
E, P, Q, oddelka 55, 75, 87 in razreda 85.10
ter podrazreda 96.090.
– Usposabljanje za potrebe opravljanja
dejavnosti.
– Nakup nove opreme za namen iz tega
ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT)
in računalniško programsko opremo. Med
upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces
(stroški transporta, montaže opreme).
– Splošni stroški, ki so neposredno povezani z naložbo (kot so: honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,) do višine 10 odstotkov skupno priznane vrednosti
naložbe.
Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev (v nadaljevanju: odločba)
do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje
prevzem obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
Upravičeni splošni stroški kot so, honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so povezani z naložbo, so lahko
nastali pred datumom izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007
dalje.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
– Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev PRP 2007–2013 mora biti predložena
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene
vse priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajeni, resnični in točni. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe (obrazec finančna konstrukcija naložbe).
– Vlagatelj mora biti registriran v skladu
s 67. členom Uredbe.
– Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim
popisom del in stroškovno opredelitvijo cen
s strani odgovornega projektanta ter vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela mora-
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jo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
– Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oziroma ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
– Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti
naložbo izven dejavne kmetije. Za dejavno
kmetijo se šteje, če ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače
v letu pred letom objave javnega razpisa
in vloži zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku.
– Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti naložbo izven naselij: Ajdovščina, Bled,
Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj,
Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola,
Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava,
Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor,
Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož,
Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče,
Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica,
Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana,
Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje,
Trebnje,Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika,
Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri.
– Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev
oziroma povečanje števila zasedenih delovnih mest.
– Odgovorna oseba je lahko v času oddaje vloge stara največ 60 let.
– Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. Pri
poslovnem načrtu oziroma programu dela
morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene
vse zahtevane priloge.
– Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
– Objekt, ki je predmet naložbe, mora
biti v lasti vlagatelja. Kot last vlagatelja se
šteje tudi 10 ali večletni najem objekta ali
za to obdobje ustanovljena stavbna pravica
v korist vlagatelja.
– Iz vloge mora biti razvidno, da podjetje
z naložbo, katero prijavlja za dodelitev sredstev, ne presega kriterijev za mikro podjetja
definirana po priporočilu Evropske Komisije 2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in
manj kot 2.000.000 EUR letnega prometa
in/ali letne bilančne vsote).
– Podatki navedeni v prijavnem obrazcu,
poslovnem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni.
– Vloga mora biti popolna, vsebinsko
ustrezna in doseči 40 ali več točk pri ocenjevanju od možnih 100. Od tega mora doseči vsaj 25 točk iz ekonomskega vidika
naložbe.
Posebni pogoji za:
Naložbe, katerih skupna vrednost ob prijavi ne presega 50.000 EUR (brez DDV),
se štejejo kot enostavne naložbe, zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna
vrednost presega 50.000 EUR (brez DDV).
Pri enostavnih naložbah se pripravi enostavnejši poslovni načrt oziroma program
dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
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Pri naložbi v obnovljive vire, vrednost
naložbe ob prijavi ne sme preseči 400.000
EUR (brez DDV).
Če vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora biti
iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– pri fazni gradnji, natančen popis že
izvedenih aktivnostih in vrednosti že izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščen projektant
ali nadzornik.
Če gre za naložbe v novogradnje oziroma adaptacije prostorov in nakupu pripadajoče opreme, ki se nahajajo ali se bodo
nahajali v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov
izgradnje oziroma adaptacije celotnega
objekta (skupni prostori, streha, fasada,
ipd) kot upravičljivi stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto
tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.
Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva
otrok (vzgojno varstvena družina, delo zasebnega vzgojitelja) mora ob zaključku naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid pri
Ministrstvu za šolstvo in šport.
Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za starostnike ali invalide
mora:
– najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh
storitev v skladu s predpisi o socialnem varstvu in
– ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program
izvajanja storitve.
Obveznosti upravičenca:
– za nakazilo dodeljenih sredstev mora
imeti odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji,
– predmet naložbe se mora uporabljati
izključno za dejavnost, ki je predmet podpore in obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo (velja za opremo in objekte), po Slovenskih računovodskih standardih,
– oprema, ki je predmet naložbe, mora
biti v lasti upravičenca,
– za stroške vseh storitev, dobav in del,
ki so višji od 10.000 EUR, mora pridobiti
ponudbe najmanj treh ponudnikov. Če se iz
objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh
ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju
z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki
ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in
pregled na kraju samem,
– dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, mora opravljati še vsaj naslednjih
pet let po izplačilu sredstev. V tem obdobju
se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev,
razen za IKT opremo, ki se lahko uporablja
v amortizacijskem obdobju,
– naložbo mora ustrezno označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanju projektov v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni
strani www.mkgp.gov.si in http://www.arsktrp.gov.si,
– naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljevanju: zahtevek). Kot

zaključek naložbe se v primeru gradnje šteje tehnični prevzem in pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme
v opravljanje dejavnosti,
– naložba se mora najkasneje zaključiti
v dveh letih od datuma izdaje odločbe oziroma v roku določenem z odločbo,
– po zaključku naložbe mora z naložbo
zagotavljati ohranitev oziroma povečanje
števila delovnih mest oziroma zagotoviti vsaj
eno delovno mesto,
– za naložbo, za katero je prejel podporo, mora voditi predpisano dokumentacijo
in dokumentacijo navedeno v odločbi, ter
jo hraniti najmanj še pet let po zaključku
naložbe,
– na zahtevo ARSKTRP mora poročati
o ciljih naložbe še pet let po zaključku naložbe,
– je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom.
VI. Omejitve
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva
samo iz enega ukrepa po PRP 2007–2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti upravičljiv strošek, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU.
3. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– vouchersko svetovanje,
– nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega
znanja,
– naložbe v raziskave in razvoj produktov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema, itd),
– stroški promocije,
– bančne stroške in stroške garancij,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– naložbe v prostore za zasebno rabo,
– podjetjem v sektorjih ribištva in ribogojstva ter premogovništva,
– predelava živilskih proizvodov, katerih
surovina so kmetijski proizvodi.
4. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so 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 računovodski evidenci,
– podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, so predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino,
– imajo neporavnane obveznosti do države.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
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Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev po pravilih državnih
pomoči po pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja:
– 50% upravičenih izdatkov se zagotovi
iz javnih virov,
– 50% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP
2007–2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 20.000 EUR,
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
Sredstva se izplačajo na podlagi enega
zahtevka. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 60 dni od prejema popolnega
zahtevka. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru
večjih gradbenih del) z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP
od 1. 1. do 5.10. tekočega leta v skladu z določili odločbe. Zahtevki, ki bodo poslani med
6. 10. in 5. 11. tekočega leta bodo zavrženi.
Za zahtevke, ki bodo poslani med 6. 11. in
31. 12., se izplačila izvedejo v naslednjem

dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz tega
razpisa in odločbe, ali je sredstva pridobil
nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero
zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja,
če je upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe ali pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo
sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju
rokov, ki so v skladu s pogoji javnega razpisa.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov, če pogoji za dodelitev pomoči niso bili izpolnjeni zaradi:
– okoliščin višje sile,
– posebnih določb v sprejetih uredbah,
– pravic do uporabe pogoja prekinitve
zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere
prejemnik sredstev ni mogel vplivati,
– drugih podobnih okoliščin.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin
mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP
in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba
to zmožna storiti.
VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v PRP 2007–2013:
– razvojna ogroženost na ravni SKTE-3
regije v kateri se izvaja naložba,
– ekonomski vidik,
– družbeno-socialni vidik vlagatelja.

koledarskem letu, razen v letu 2015, ko prenos izplačil v naslednje leto ni možen.
V primeru, da upravičenec zahtevka ne
posreduje v roku navedenem v odločbi, lahko v primeru zamude zaradi objektivnih razlogov, zahtevek ponovno vloži od 6. 11. in
31. 12. tekočega leta in od 1. 1. do 5. 10.
naslednjega leta, če je za to pred iztekom
prvotno določenega roka pridobil soglasje
ARSKTRP. Kot objektivni razlog se poleg
višje sile, štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati. Razlogi na
katere upravičenec ne more aktivno vplivati
so: pomanjkanje ponudnikov storitev in del,
bistveno zvišanje cen (nad 30%) od časa
oddaje vloge in prejema odločbe, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na
potek naložbe, neugodne vremenske razmere, naravne nesreče ipd.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja
podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja
z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od
dneva zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. Ta določba velja tudi v primeru naslednjih dveh odstavkov.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe v roku in v njem ne vloži
zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od dneva
vročitve odločbe za vračilo sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
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MERILA IN TOČKOVALNIK ZA OCENJEVANJE VLOG
za ukrep Podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij
Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila – sklop in podsklopi
1.

2.

NE
Doseženo št. toþk

Razvojna ogroženost

20

– Razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije:
10 toþk – indeks 120 ali veþ
8 toþk – indeks 110 – 119,9
6 toþk – indeks 100 – 109,9
4 toþke – indeks 90 – 99,9
2 toþki – indeks 89,9 ali manj

10

Obmoþja (obþine) z višjo stopnjo brezposelnosti od povpreþne v Republiki Sloveniji:
10 toþk – obmoþje A
5 toþk – obmoþje B
1 toþko – obmoþje C

10

Ekonomski vidik

60

Kakovost analize kupcev
10 toþk – poglobljena in celovita vsebinska in kvantitativna analiza kupcev
(Natanþna opredelitev ciljnih skupin kupcev, odliþno in celovito poznavanje in njihovih potreb. Opredelitev
nakupnih navad – razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naroþanja, koliþina in vrednost letnih naroþil, opredelitev
obþutljivosti nakupov, kljuþni dejavniki nakupnih odloþitev: cena, kakovost, blagovna znamka.)
5 toþk – analiza kupcev je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
(Pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in njihovih potreb – predstavitev mestoma pomanjkljiva,
slabše opredelitev nakupnih navad, obþutljivosti nakupov …)
1 toþka – Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
(brez natanþne opredelitve ciljnih trgov – le zametki analize, ni opredelitve ciljnih skupin kupcev, slaba
opredelitev navad kupcev)
0 toþk – Ni zaznati informacije o kupcih
(ni analize kupcev, ni opredeljena navada kupcev)

10
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Kakovost analize konkurentov
10 toþk – Poglobljena in celovita vsebinska in kvantitativna analiza konkurentov
(Odliþno in celovito poznavanje konkurence – analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški naþrti; tržne
strategije, prodajni naþrti, dopolnjeno z natanþnimi kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah, opredelitev
strukture tržnih deležev – seznam najveþjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali se
konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje, opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoþe konkurente ...),
5 toþk – analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
(pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti – predstavitev mestoma
pomanjkljiva)
1 toþka – Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
(odsotnost celovitega pregleda nad konkurenco, ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le
zametki analize)
0 toþk – Konkurenca ni prikazana oziroma je ni mogoþe razbrati
(ni analize konkurence, nepoznavanje konkurence)

10

Tržna naravnanost v povezavi z novim projektom
10 toþk – izdelana natanþna projekcija prihodkov (po segmentih kupcev in terminsko) s strategijo trženja ter
priložene pogodbe s strateškimi partnerji oziroma trdno utemeljene prodajne možnosti;
5 toþk – izdelana okvirna projekcija prihodkov ter okvirna strategija trženja, prodajne možnosti so zgolj
nakazane;
1 toþka –projekcija prodaje in strategije trženja sta omejeni in pomanjkljivo pripravljeni
0 toþk – ni izdelane projekcije prodaje in strategije trženja

10

Inovativnost projekta
10 toþk – projekt je prvenstveno usmerjen v vkljuþevanje inovativnih rešitev na podroþju tehnologije oziroma
poslovnega procesa, kar pomembno vpliva na proizvod/storitev;
5 toþk – projekt uvaja posamezne inovativne rešitve na podroþju tehnologije oziroma poslovnega procese;
0 toþk – uvajanje inovacij v projektu ni jasno izpostavljeno oziroma projekt ne vkljuþuje inovativnih
elementov

10

Vpliv naložbe na okolje:
10 toþk – naložba je izrazito usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje;
5 toþk – vpliv naložbe na okolje ni osrednji cilj, vendar se priþakujejo ugodni uþinki na okolje;
0 toþk – naložba ne vpliva na okolje

10

Predvideno neto poveþanje števila zaposlenih v ekonomski dobi projekta:
5 toþk – poveþanje števila zaposlenih za 5 ali veþ
4 toþke – poveþanje števila zaposlenih za 3 ali 4
3 toþke – poveþanje števila zaposlenih za 2
2 toþki – poveþanje števila zaposlenih za 1
1 toþko – ohranjanje števila zaposlenih

5

Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v ekonomski dobi projekta:
5 toþk – 45.000 EUR ali veþ
4 toþke – od 35.000 EUR do 44.999 EUR
3 toþke – od 25.000 EUR do 34.999 EUR
2 toþki – do 17.000 EUR do 24.999 EUR
1 toþka – 16.999 EUR ali manj

5

Družbeno socialni vidik vlagatelja

20

Starost odgovorne osebe:
5 toþk – odgovorna oseba je stara 34 let ali manj
3 toþke- odgovorna oseba je stara od 35 do 39 let
1 toþka – odgovorna oseba je stara od 40 do 60 let

5

Izobrazba odgovorne osebe:
10 toþk – konþana najmanj visoka šola
5 toþk – konþana najmanj višja šola
1 toþka – konþana najmanj poklicna šola
0 toþk- nima osnovnošolske izobrazbe oziroma ni predložil potrdila o izobrazbi

10

Spol odgovorne osebe:
5 toþk – ženska
0 toþk – moški

5

Pri ocenjevanju mora vloga doseči 40
ali več točk od možnih 100. Od tega mora
doseči vsaj 25 točk iz ekonomskega vidika
naložbe.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za podporo ustanavljanju in razvoju mikro
vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
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– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij;
– Seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj
podeželja, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana ali na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati priporočeno po
pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora
poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana,
od naslednjega dneva po objavi javnega
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki
se objavi na spletnih straneh http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte oziroma vložišča
ARSKTRP, naslov vlagatelja ter označene
z oznako: »ne odpiraj – vloga na javni razpis
Ukrep 312«.
Vloge na ta javni razpis se lahko pošiljajo do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na enak način, kot je bil objavljen
javni razpis.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92
od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15.30
in petek od 8. ure do 14.30. Vprašanja se
lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se
v primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle in javno pove evidenčno šte-

ka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št.1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

vilko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so
prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so
podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se
uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum
in čas njenega prejema se štejeta datum
in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali
oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če
se med postopkom preverjanja pregleda
popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo
popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno na način kot je določen za vložitev vloge. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, šteje kot odstop od
izvedbe naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtev-
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in
17/09) (v nadaljnjem besedilu uredba);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št.
277 z dne 21. 10. 2005, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februar 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15) zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne
22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji
(UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007, str. 3, in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
javni razpis
za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi iz PRP 2007–2013, ki
prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter
zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih
na javni razpis za obnovo in razvoj vasi
z možnostjo črpanja do porabe sredstev, je
10.000.000,00 €, od tega:
– namenska sredstva EU–EKSRP:
7.500.000,00 €;
–
slovenska
soudeležba:
2.500.000,00 €.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev
oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa
na spletnih straneh MKGP.
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II. Vlagatelji: vlagatelji za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so občine.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe:
Sklop 1: Urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih
Predmet podpore je ureditev prireditvenih površin v naseljih za kulturne, športne in
druge javne namene. Površine morajo biti
prosto dostopne.
Sklop 2: Urejanje vaških jeder
Predmet podpore je komunalna in prometna infrastruktura vaških in trških središč,
prenova fasad (zunanjih ometov) ter ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in
izdelkov ter postavitev urbane opreme (kot
so klopi, ograje, izveski in table). Prostor
mora biti z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem.
Sklop 3: Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih
Predmet podpore je komunalna in prometna infrastruktura, ki zagotavlja varnost
prebivalcem in obiskovalcem; kot so ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, dohodnih poti,
kolesarskih poti. Prostor mora biti z naložbo
celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem, vključevati mora vsaj dva predmeta
podpore tega sklopa.
Sklop 4: Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško,
športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju
Predmet podpore je obnova, izgradnja
in notranja oprema večnamenskih zgradb
javnega pomena, kot so kulturni domovi,
prostori za delovanje otrok in mladih, prostori za medgeneracijsko druženje, e-točke
na podeželju.
IV. Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški
– Gradbena in obrtniška dela. Upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov
(nakup in prevoz) in njihova montaža ali
stroški izvedbe del na kraju samem (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del) ter
konservatorsko-restavratorski posegi.
– Nakup nove opreme za namen iz tega
ukrepa, vključno z notranjo opremo in informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v
nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško
programsko opremo. Med upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem
opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).
– Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (kot
so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske
upravičenosti, priprava in izvedba projektov), lahko predstavljajo največ 10% skupne
priznane vrednosti naložbe.
Upravičeni stroški naložbe so samo
stroški, nastali od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev (v nadaljnjem besedilu:
odločba) do dokončanja naložbe oziroma
najpozneje do 30. 6. 2015.
Kot začetek stroška se šteje prevzem
obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe,
so lahko tudi stroški, nastali pred datumom
izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar
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samo od 1. 1. 2007 dalje. V primeru, da tudi
po pozivu na dopolnitev, vlagatelj ne predloži dokazil za uveljavljanje upravičenih splošnih stroškov, do njih ni upravičen.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na
predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep
v tiskani in elektronski obliki na ustreznem
nosilcu zapisa. Priložene ji morajo biti vse
priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji ter morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in
razumljiva.
2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko-tehnično dokumentacijo z natančnim
popisom del in stroškovno opredelitvijo cen,
ki jo pripravi odgovorni projektant ter vsa
dovoljenja za naložbo. Izvedba gradbenih in
obrtniških del mora biti v skladu s predpisi. Naložba mora biti zaključena celota. Za
gradbena in obrtniška dela je vlogi potrebno
predložiti tehnično dokumentacijo in predračune na podlagi projektantskega popisa del.
Za notranjo opremo je potrebno predložiti
popis opreme, razporeditev opreme v prostoru in predračune. Iz dokumentacije mora
biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za
priznani in nepriznani del naložbe (dokazilo je
obrazec Finančna konstrukcija naložbe).
3. Računi in predračuni se morajo glasiti
na vlagatelja.
4. Vlagatelj mora imeti izdelan investicijski načrt z opredelitvijo ciljev v skladu
s predpisom, ki ureja enotno metodologijo
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
5. Vloga mora vsebovati program upravljanja naložbe za naslednjih pet let v skladu
z izhodišči, ki so objavljena na spletni strani:
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
6. Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
7. Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd,
Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik,
Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj,
Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš,
Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna,
Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne
na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina,
Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj,
Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec,
Železniki in Žiri.
8. Naložba mora biti del občinskega
razvojnega programa, potrjenega s strani
občinskega sveta, kar vlagatelj dokazuje
s sklepom o potrditvi DIIP-a/investicijskega
programa.
9. Najvišja vrednost naložbe na podlagi
predračunske vrednosti je lahko do 500.000
EUR (brez DDV).
10. Vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca
operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
11. V zvezi z naložbo se mora opravljati
nepridobitna dejavnost.
12. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, investicijskem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni.

13. Vloga mora biti popolna, izpolnjevati
razpisne pogoje in doseči 55 ali več točk pri
ocenjevanju.
Posebni pogoji:
V primeru, da vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora priložiti investicijsko-tehnično
dokumentacijo, iz katere je razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
– v primeru fazne gradnje, natančen popis že izvedenih aktivnosti in vrednosti že
izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščen projektant ali nadzornik;
– če gre za poseg v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko
dediščino oziroma njihova vplivna območja,
gradbeno dovoljenje pa ni potrebno, je potrebno predložiti kulturnovarstveno soglasje
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine v skladu z Zakonom
o varstvu kulturne dediščine.
V primeru naložb v gradnjo prostorov
(novogradnja ali adaptacija) in nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v objektih
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh
skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
fasada ipd.) kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo. Iz vloge mora biti jasno razvidna
delitev na prostore, ki so predmet podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od
prostorov, ki niso predmet podpore (Tabela
seznam prostorov po etažah).
Naložbe v kategorizirane lokalne ceste
in javne poti s pripadajočo prometno infrastrukturo, naložbe v posamezne objekte
lokalne prometne infrastrukture ter okoljsko infrastrukturo niso predmet tega razpisa kolikor potekajo izven vaških jeder
in se nahajajo v 10-kilometrskem obmejnem pasu z Republiko Hrvaško. Naselja
v 10-kilometrskem pasu so objavljena na
spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Javni_razpis_8. 6. 2007/Seznam_naselij_10_
km_pas_s_Hrvasko.pdf.
Obveznosti upravičenca:
– Izvirniki ponudb morajo biti vključeni
v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem.
– Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev (v nadaljnjem besedilu zahtevek).
Kot zaključek naložbe se v primeru gradnje
za katero je potrebno gradbeno dovoljenje
šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje dejavnosti.
– Naložba se mora zaključiti najkasneje
v dveh letih od datuma izdaje odločbe oziroma v roku določenem z odločbo.
– V primeru posegov v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko
dediščino oziroma njihovo vplivno območje,
mora upravičenec o nameravanem začetku
izvajanja pogodbenih del predhodno pisno
obvestiti pristojno območno enoto Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. Ob zaključku naložbe mora
predložiti strokovno mnenje tega zavoda, da
je naložba izvedena v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem.
– V obdobju petih let po zaključki naložbe se ne sme uvajati bistvenih sprememb
ter se naložbe ne sme odtujiti ali uporabljati
v nasprotju z namenom za katerega so bila
dodeljena sredstva.
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– Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanju projektov v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/.
– Prejemnik mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo navedeno
v odločbi ter jo hraniti še najmanj pet let po
izplačilu.
– Prejemnik mora na zahtevo ARSKTRP
poročati še pet let po izplačilu.
– Prejemnik je dolžan omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom.
VI. Omejitve
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva
samo iz enega ukrepa PRP 2007–2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel razpisana javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva EU.
3. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– vavčersko svetovanje;
– nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega
znanja;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
– bančne stroške in stroške garancij;
– nakup rabljene opreme;
– namenske stavbe kot so cerkve, župnišča in ostale verske objekte, mrliške vežice,
pokopališča ter lovske in ribiške domove;
– stroške javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
– izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti od
upravičenih stroškov;
– nepremičnine, ki so predmet sklepa
o izvršbi na nepremičnino.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev.
Struktura financiranja je naslednja:
– 50% upravičenih izdatkov se zagotovi
iz javnih virov,
– 50% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje izvajanja PRP
2007–2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 10.000 EUR;
– najvišji znesek javne podpore na upravičenca znaša 250.000 EUR;
– v programskem obdobju 2007–2013
lahko upravičenec pridobi največ 750.000
EUR.
Sredstva se izplačajo na podlagi enega
zahtevka v primeru, da je znesek sofinanciranja nižji od 100.000 EUR, v ostalih primerih pa se lahko sredstva izplačajo na podlagi
enega zahtevka letno, ki ni nižji od 75.000
EUR. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev
znaša do 60 dni od prejema popolnega in
ustreznega zahtevka. Zahtevku mora upra-

z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih
porabil nenamensko oziroma bistveno spremenil naložbo ali pa del ni izvršil v skladu
z določili odločbe, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom
75. člena uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje tega ukrepa.
ARSKTRP izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem za posamezen ukrep v skladu z Uredbo 885/2006/ES
ter Uredbo 1975/2006/ES. Vsebine obiskov
dejavnosti za preverjanje realizacije investicij v okviru administrativnih kontrol, se določijo z internimi akti ARSKTRP in MKGP.
Služba za kontrolo o ugotovitvah kontrol
obvešča organizacijsko enoto ARSKTRP,
odgovorno za posamezen ukrep. Če je
Služba za kontrolo na kraju samem ugotovila nepravilnosti, ARSKTRP sproži postopek
za izterjavo zneskov dodeljene pomoči.
Vloge oziroma zahtevki na kraju samem
pred izplačilom sredstev se nadzirajo z obiski pri upravičencih in vključujejo najmanj 10
odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov
odobrenih vlog za ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP
2007–2013, ki se prijavijo Komisiji EU vsako
leto, vendar ne manj kot pet odstotkov odobrenih vlog. Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo v več fazah, se nadzor na kraju
samem pri upravičencu izvede vsaj enkrat
pred dokončanjem naložbe. Vzorec vlog za
nadzor na kraju samem določi ARSKTRP
na podlagi ustreznega vzorčenja. V okviru
teh nadzorov se pri posameznih prejemnikih
preverjajo tudi druge posebne zahteve za
dodelitev pomoči pri posameznem ukrepu.
ARSKTRP izvaja naknadne kontrole po
izvedenih kontrolah na kraju samem v obsegu 2,5 odstotkov izplačanih vlog, oziroma
najmanj 5 odstotkov skupne vrednosti javnih
izdatkov izplačanih vlog.
VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v PRP 2007–2013:
– Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007– 2013 (Uradni list RS, št. 23/06);
– velikost naselja po številu prebivalcev,
v katerem bo izvedena naložba (po podatkih
SURS-a);
– Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009
(Uradni list RS, št. 14/09);
– naložba je na območju s posebnim varstvenim režimom (narodni, regijski ali krajinski parki ter območja, varovana v skladu
s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave);
– pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe;
– odločba Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da je na območju
ustanovljena delujoča Lokalna akcijska skupina.

vičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, začasne in končno gradbeno situacijo, potrjeno
s strani pooblaščenega nadzornega organa
in upravičenca (v primeru večjih gradbenih
del) z originalnimi dokazili o njihovem plačilu
ter poročilo o opravljenem delu, podpisano
s strani upravičenca.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 5. 1. tekočega leta v skladu
z določili odločbe. Zahtevki, ki bodo poslani
med 6. 10. in 5. 11. tekočega leta bodo zavrženi. Za zahtevke, ki bodo poslani med
6. 11. in 31. 12, se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu, razen v letu
2015, ko prenos izplačil v naslednje leto
ni možen.
V primeru, da upravičenec zahtevka ne
posreduje v roku navedenem v odločbi, lahko v primeru zamude zaradi objektivnih razlogov, zahtevek ponovno vloži od 6. 11. in
31. 12. tekočega leta in od 1. 1. do 5. 10.
naslednjega leta, če je za to pred iztekom
prvotno določenega roka pridobil soglasje
ARSKTRP. Kot objektivni razlog se poleg
višje sile, štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati.
Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ne more aktivno vplivati, so: neugodne
vremenske razmere, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni
potek, zamude pri dobavi opreme in zamude pri delih, na katere upravičenec ni mogel
vplivati ipd. O teh razlogih mora upravičenec
pisno obvestiti ARSKTRP pred zaključkom
naložbe.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ni
upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov politike razvoja podeželja, razen
za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi
dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva
zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti
v osmih dneh od dneva vročitve odločbe za
vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih določa 47. člen Uredbe
1974/2006/ES.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja,
če je upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe ali pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo
sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju
rokov, ki so v skladu s pogoji javnega razpisa.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz tega
razpisa in odločbe, ali je sredstva pridobil
nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero
zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj
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Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
Ukrep Obnova in razvoj vasi
Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

DA
Maksimalno
št. točk

Načela (točke se seštevajo)
Razvojna ogroženost
Velikost naselja po številu prebivalcev
Stopnja brezposelnosti v občini
Lokacija naložbe
Razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe
Delujoča LAS
Vsebinska ustreznost (točke se ne seštevajo)
Sklop 4 Obnova in izgradnja večnamenskih objektov
Sklop 2 Urejanje vaških jeder
Sklop 3 Urejanje infrastrukture
Sklop 1 Urejanje površin
Vloga mora biti popolna, izpolnjevati razpisne pogoje in doseči 55 ali več točk pri
ocenjevanju.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za obnovo in razvoj vasi vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za obnovo in razvoj
vasi,
– Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa, vsak
delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za
razvoj podeželja, Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1001 Ljubljana ali na spletni strani:
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati priporočeno
po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP
v tiskani in elektronski obliki na ustreznem
nosilcu zapisa.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo
mora poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana (velja poštni žig), od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja
javnega razpisa, ki se objavi na spletnih
straneh MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije. Sestavni deli
vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora
biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ukrep
322«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel.

20
15
20
15
40
5
10
10
5
5

NE
Doseženo
št. točk

01/580 7792 od ponedeljka do četrtka od
8. ure do 15.30 in v petek od 8. ure do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev v okviru tega javnega
razpisa. Če je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na
ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega
reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje
tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se
v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se
takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje vleče listke iz škatle in javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge ter
izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na
seznam prejetih ali popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril.
Odobri se le tista vloga, ki preseže posta-
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vljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev javnega razpisa.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer
se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno priporočeno po pošti ali odda na vložišču ARSKTRP.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ni
upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov politike razvoja podeželja, razen za
kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki
po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja,
naslednjih pet let od dneva zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti
v osmih dneh od dneva vročitve odločbe za
vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja,
če je upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev ali pred potekom rokov za vložitev
zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju rokov, ki so v skladu
s pogoji javnega razpisa.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe
PRP in odločbe o pravici do sredstev, ali
je sredstva pridobil nezakonito na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Če upravičenec/prejemnik sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin zamudi
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
glede rokov in predloži ustrezne dokaze
v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to
zmožen storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša
rok, če bi bile s to spremembo obveznosti
izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev,
ob smiselni uporabi prvega odstavka 54.
člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08).
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to
odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtev-

Javni razpis je odprt do porabe sredstev.
Objava o zaprtju razpisa bo objavljena na
spletnih straneh: http://www.mkgp.gov.si/.
II. Vlagatelji
Vlagatelji so fizične in pravne osebe ter
lokalne skupnosti, ki so lastniki, solastniki ali
najemniki predmeta podpore več kot 10 let.
Vlagatelji za sklop 5 so lahko tudi pooblaščeni
zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore.
Ustanove, ki opravljajo javno službo varstva
kulturne dediščine ali ohranjanja narave ter
izdajajo strokovna soglasja oziroma mnenja
v postopkih, ne morejo biti vlagatelji.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe:
Sklop 1: Obnova kulturne, etnološke dediščine na podeželju (nepremični spomenik,
spomeniško območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina)
1. Obnova kulturne dediščine v primarnem okolju na podeželju vključuje obnovo
spomenikov (nepremičnin, ki so razglašene za spomenik lokalnega ali državnega
pomena), spomeniških območij (območje
nepremične dediščine zavarovano kot spomenik), nepremične dediščine (nepremičnine ali njihovi deli z vrednotami dediščine
vpisani v register dediščine) in naselbinske
dediščine (mestno, trško, vaško jedro, njegov del ali drugo območje) na podeželju, ki
pričajo o vsakdanjem življenju in delu prebivalcev na podeželju.
Vključuje obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij (kot so stavb javnega
pomena, hiš, lož, perišč, hlevov, svinjakov,
kokošnjakov, čebelnjakov, drvarnic, kašč,
kozolcev, skednjev, senikov, svisli, hramov
oziroma zidanic, kleti in repnic, sušilnic za
kmetijske pridelke, mlinov in žag, kovačij,
vodnjakov, pastirskih koč in staj, napajalnih
korit, oglarskih in drvarskih koč, rokodelskih
delavnic) vključno s pripadajočo okolico,
podeželskimi vrtovi in parki, drevoredi ter
kulturno krajino.
Predmet podpore je:
1. Obnova objekta, ki je nepremični spomenik (lokalnega ali državnega pomena) ali
nepremična dediščina.
2. Obnova spomeniškega območja,
naselbinske dediščine ali posameznega
objekta, ki se nahaja znotraj varovanega
območja.
V primeru, da se v objektu izvaja nemuzejska dejavnost, je predmet podpore zunanjost objekta oziroma sanacija temeljev,
strešne konstrukcije in kritine, dimnikov, stopnišč in balkonov, zunanjih ometov (fasade)
in stavbnega pohištva (okna, vrata). V sklopu objekta je predmet podpore tudi objektu
pripadajoča okolica. Predmet podpore je
samo neposredna okolica, če se ta ureja
v skladu s strokovnimi smernicami.
3. Obnova spomenikov oblikovane narave (vrtnoarhitekturne dediščine) in kulturne
krajine (nepremična dediščina, ki je odprt
prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo pretežno določajo človekovi posegi in
dejavnost).
Predmet podpore je: ureditev poti, ograj,
klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves,
ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev
brežin, robnikov, zasaditev okrasnih rastlin
in dreves, obnova arhitekturnih elementov
vrta, vrtna plastika, stopnice, ograje in portali (lesene, kovinske, kamnite, zidane, njihove kombinacije), vodni motivi, vrtni paviljoni,
pergole.

ka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št.1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-2464/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in
17/09) (v nadaljnjem besedilu uredba);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
z dne 20. septembra 2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
(UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1)
zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES)
št. 146/2008 z dne 14. februar 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in
o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete
ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) (UL L št. 46 z dne 21. 2. 2008,
str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15) zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne
22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji
(UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007, str. 3) in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja:
javni razpis
za ukrep 323 – Ohranjanje in
izboljševanje dediščine podeželja
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
iz PRP 2007–2013, ki prispeva k izboljšanju
kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih
območjih.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni
razpis ohranjanje in izboljševanje dediščine
podeželja, z možnostjo črpanja do porabe
sredstev, je 6.000.000 EUR, od tega:
– namenska sredstva EU–EKSRP:
4.500.000,00 EUR;
– slovenska soudeležba: 1.500.000,00
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Sklop 2: Muzeji na prostem
Muzeji na prostem prikazujejo kulturo in
način življenja zlasti kmečkega in obrtniškega prebivalstva na podeželju v širšem
primarnem okolju (in situ) in so odprti za javnost. Vključujejo lahko premično (predmeti)
in nepremično (stavbe) dediščino, dediščino
oblikovane narave (vrtnoarhitekturno dediščino) in kulturne krajine.
Predmet podpore je obnova objektov
in območij kulturne dediščine ter prenos
objektov, ki so ali s projektom postanejo
del muzeja na prostem, nakup opreme za
predstavitev muzejske zbirke (vitrine, panoji,
avdio-vizualna oprema) ter ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske
trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table).
Sklop 3: Ekomuzeji
Ekomuzeji so muzeji, ki so skupno delo
lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva
od ideje do izvedbe in upravljanja. Temeljijo
na aktivnem vključevanju lokalnega prebivalstva s poudarkom na vzgojnem pomenu
dediščine, trajnostnem razvoju lokalnega
območja ter varovanju dediščine v svojem
izvirnem okolju.
Predmet podpore je obnova objektov in
območij za delovanje ekomuzejev, nakup
opreme za predstavitev muzejske zbirke
(vitrine, panoji, avdio-vizualna oprema) ter
ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table).
Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih
razstav etnološke dediščine
Predmet podpore je obnova in oprema
prostorov stalnih zbirk etnološke dediščine,
ki pričajo o vsakdanjem življenju podeželskega prebivalstva, nakup potrebne opreme
za postavitev zbirke (vitrine, panoji, avdiovizualna oprema) in postavitev označevalnih tabel.
Sklop 5: Ureditev in izgradnja tematskih
poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja
Predmet podpore je ureditev lokacije
naravne vrednote ali kulturne dediščine in
njene okolice ob poti; ureditev javnih poti
(poti za pešce, kolesarje, jezdece ipd.), ki
niso namenjene vozilom na motorni pogon,
mulatier, obnova oblikovane narave ali kulturne krajine, ki je javno dostopna (vrtovi,
parki, drevoredi, kali), ograj in klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves, ureditev in
čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, robnikov, zasaditev rastlin in dreves, obnova
arhitekturnih elementov vrta, vrtne plastike,
stopnic in portalov (lesenih, kovinskih, kamnitih, zidanih, njihovih kombinacij), vodnih
motivov, vrtnih paviljonov, pergol in postavitev označevalnih tabel.
Tematska pot mora vključevati vsaj eno
točkovno lokacijo naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja, ki je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga
vodi Ministrstvo za kulturo. Lokacije morajo
biti s potjo povezane v vsebinsko celoto.
V primeru že obstoječih poti morajo nove lokacije poti vsebovati vsaj eno novo točkovno
lokacijo naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja vpisano v Register nepremične
kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo ter prispevati novo dodano vrednost
obstoječi poti.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– Stroški v zvezi z obnovo objekta ali
prostora. Pri posameznih gradbenih in obr-
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tniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in
njihova montaža ali stroški izvedbe del na
kraju samem (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del) ter stroški konservatorskorestavratorskih posegov.
– Nakup nove opreme je upravičljiv strošek v primeru sklopa 2, 3, 4 in 5, vključno
z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
in računalniško programsko opremo. Med
upravičenimi stroški so še stroški povezani
z vključitvijo opreme v tehnološki proces
(stroški prevoza, montaže opreme).
– Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (kot
so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, projektno tehnična dokumentacija,
poslovni načrt, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentiranih
pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja, celostna grafična
podoba), ki lahko predstavljajo vrednost
v deležu do 10% skupne priznane vrednosti
naložbe.
Upravičeni stroški naložbe so samo
stroški, nastali od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev (v nadaljnjem besedilu:
odločba) do dokončanja naložbe oziroma
najpozneje do 30. 6. 2015.
Kot začetek stroška se šteje prevzem
obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe,
so lahko tudi stroški, nastali pred datumom
izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar
samo od 1. 1. 2007 dalje. V primeru, da tudi
po pozivu na dopolnitev, vlagatelj ne predloži dokazil za uveljavljanje upravičenih splošnih stroškov, do njih ni upravičen.
Vsa gradbena in obrtniška dela na objektih in območjih, ki so spomeniki, registrirana
dediščina ali naravne vrednote morajo biti
obvezno izvajana pod nadzorom Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine ali Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji
1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na
predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep
v tiskani in elektronski obliki na ustreznem
nosilcu zapisa. Priložene ji morajo biti vse
priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji ter morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in
razumljiva.
2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
investicijsko-tehnično dokumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant ter vsa dovoljenja za naložbo. Izvedba
gradbenih in obrtniških del mora biti v skladu
s predpisi. Naložba mora biti zaključena celota. Za gradbena in obrtniška dela je vlogi
potrebno predložiti tehnično dokumentacijo
in predračune na podlagi projektantskega
popisa del. Za notranjo opremo je potrebno
predložiti popis opreme, razporeditev opreme v prostoru in predračune. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe (dokazilo je obrazec Finančna konstrukcija naložbe).
3. Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.

4. Naložba se mora izvesti izven naselij
s statusom mesta: Ajdovščina, Bled, Bovec,
Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje,
Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica
na Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor,
Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož,
Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske
Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja
Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje
ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri.
5. Vlagatelji morajo imeti poravnane obveznosti do države.
6. Računi in predračuni se morajo glasiti
na vlagatelja.
7. Konservatorsko-restavratorski posegi
morajo biti usklajeni s Katalogom konservatorsko restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je
pripravil Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine v septembru 2003 in dopolnil
v juniju 2007 (katalog je dostopen na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si).
7. Vloga mora vsebovati upravljavski načrt naložbe za obdobje petih let po zaključku
naložbe v skladu z izhodišči, ki so objavljena
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
8. Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev.
9. Vlagatelj mora za naložbe predložiti:
– če gre za poseg v nepremični spomenik, spomeniško območje, nepremično
dediščino, kulturno krajino, naselbinsko dediščino, kulturnovarstveno soglasje Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine;
– če gre za predstavitev zbirke, potrjen
obrazec za predstavljanje in varovanje muzejske zbirke, ki ga izda pristojni državni muzej oziroma pooblaščeni muzej (Razvid muzejev dostopen na spletni strani: http://www.
mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/dediscina/Razvid_muzejev_24.12.08.pdf
– če se poseg izvaja na območju, ki ima
na podlagi predpisov s področja ohranjanja
narave poseben status, naravovarstveno
soglasje Agencije Republike Slovenije za
okolje.
10. Objekti ali območja iz 1. sklopa morajo biti ob oddaji vloge vpisani v Register
nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo (imeti morajo EŠD–
evidenčno številko dediščine).
11. Naložbe iz sklopa 1, ki so stanovanjske enote (stalne ali začasne), morajo
biti razglašene za spomenik lokalnega ali
državnega pomena.
12. Naložba ne sme biti v postopku denacionalizacije.
13. Če vlagatelj ni lastnik oziroma ni edini lastnik, mora predložiti soglasje lastnika
ali solastnika naložbe. V primeru najema
predmeta podpore mora vlagatelj predložiti
na upravni enoti ali pri notarju overjeno najemno pogodbo in soglasje lastnika.
14. Najvišja vrednost naložbe na podlagi
predračunske vrednosti je lahko ob prijavi
300.000 EUR (brez DDV).
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15. Vloga mora biti popolna in pri ocenjevanju doseči 15 ali več točk, od tega
vsaj 10 točk pri razvojnih družbeno-ekonomskih učinkih.
16. Če je vlagatelj občina, mora izpolnjevati naslednje specifične pogoje:
– imeti izdelan investicijski načrt v skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(priloga razpisne dokumentacije);
– izbrati izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila;
– ob oddaji vloge se morata investicijska
dokumentacija in veljavni načrt razvojnih
programov finančno ujemati (priloga razpisne dokumentacije);
– izvirniki ponudb morajo biti vključeni
v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo
za revizijo in pregled na kraju samem;
– naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani
občinskega sveta, kar vlagatelj dokazuje
s sklepom o potrditvi DIIP-a/investicijskega
programa.
Posebni pogoj
1. Kolikor vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe,
mora biti iz priložene investicijsko-tehnične
dokumentacije razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanašajo
na celotno naložbo,
– pri fazni gradnji predložen natančen
popis že izvedenih del in stroškov, ki ga
potrdi pooblaščeni projektant ali nadzornik
ter zavod, ki izvaja javno službo v skladu
z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in
Zakonom o ohranjanju narave.
2. Pri naložbah v prenovo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo
v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje
oziroma prenove celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada, ipd.) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge
mora biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet podpore (po namenu,
kvadraturi in stroških) od prostorov, ki niso
predmet podpore (Tabela seznam prostorov po etažah).
Obveznosti upravičenca
1. Upravičenec mora o nameravanem
začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno službo, ki izvaja varstvo kulturne dediščine ali ohranjanje
narave (pristojno območno enoto Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine, pristojni državni muzej
oziroma pooblaščeni muzej ali pristojno območno enoto Zavoda Republike Slovenije
za varstvo narave).
2. Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
3. Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev (v nadaljnjem besedilu zahtevek).
Kot zaključek naložbe se v primeru gradnje
za katero je potrebno gradbeno dovoljenje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje
oziroma vključitev opreme v opravljanje
dejavnosti. Ob zaključku naložbe mora
upravičenec predložiti strokovno mnenje
pristojnega zavoda, ki izvaja javno službo,
da je naložba izvedena skladno z Zakonom

– razstavne eksponate oziroma zbirke;
– sakralne in grajske objekte ter njim
pripadajoče parke, drevorede in vrtove;
– nakup sadilnega materiala enoletnic;
– nepremičnine, ki so predmet izvršbe
na nepremičnino.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev po pravilih državnih
pomoči po pravilu de minimis. Struktura
financiranja je naslednja:
– 50% upravičenih izdatkov se zagotovi
iz javnih virov,
– 50% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP
2007–2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na
upravičenca znaša 3.000 EUR;
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki
delujejo v cestnoprometnem sektorju največ 100.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let.
Akontacija dohodnine za fizične osebe
se obračunava v skladu s predpisi.
Za iste upravičene stroške ni dovoljeno
s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bile lahko s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti
pomoči.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 60 dni od prejema popolnega in ustreznega zahtevka. Zahtevku mora
upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, začasne in končno gradbeno situacijo, potrjeno
s strani pooblaščenega nadzornega organa
in upravičenca (v primeru večjih gradbenih
del) z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta
v skladu z določili odločbe. Zahtevki, ki
bodo poslani med 6. 10. in 5. 11. tekočega
leta bodo zavrženi. Za zahtevke, ki bodo
poslani med 6. 11. in 31. 12, se izplačila
izvedejo v naslednjem koledarskem letu,
razen v letu 2015, ko prenos izplačil v naslednje leto ni možen.
V primeru, da upravičenec zahtevka ne
posreduje v roku navedenem v odločbi,
lahko v primeru zamude zaradi objektivnih
razlogov, zahtevek ponovno vloži od 6. 11.
in 31. 12. tekočega leta in od 1. 1. do 5. 10.
naslednjega leta, če je za to pred iztekom
prvotno določenega roka pridobil soglasje
ARSKTRP. Kot objektivni razlog se poleg
višje sile, štejejo tudi razlogi, na katere
upravičenec ni mogel aktivno vplivati.
Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ne more aktivno vplivati, so: neugodne
vremenske razmere, nepredvidena gradbena ter konservatorsko-restavratorska dela,
ki bistveno vplivajo na predvideni potek,
zamude pri dobavi opreme in zamude pri
delih, na katere upravičenec ni mogel vplivati ipd. O teh razlogih mora upravičenec
pisno obvestiti ARSKTRP pred zaključkom
naložbe.

o varstvu kulturne dediščine oziroma Zakonom o ohranjanju narave.
4. Naložba se mora zaključiti najkasneje
v dveh letih od datuma izdaje odločbe oziroma v roku določenem z odločbo.
5. Predmet naložbe se mora uporabljati
izključno za dejavnost ali namen, ki je predmet podpore.
6. Prejemnik mora za stroške vseh storitev, dobav in del, ki so višji od 10.000 EUR,
pridobiti ponudbe najmanj treh ponudnikov ob predložitvi zahtevka. Kolikor se iz
objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh
ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju
z ARSKTRP zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo
o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo
in pregled na kraju samem.
7. V obdobju petih let po zaključku naložbe se ne sme uvajati bistvenih sprememb ter se naložbe ne sme odtujiti ali
uporabljati v nasprotju z namenom za katerega so bila dodeljena sredstva.
8. Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti
in označevanju projektov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013, ki se nahaja na
spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
9. Prejemnik mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano
dokumentacijo in dokumentacijo navedeno
v odločbi ter jo hraniti še najmanj pet let
po izplačilu.
10. Prejemnik mora na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let po izplačilu.
11. Prejemnik je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom.
VI. Omejitve
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa PRP
2007–2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU.
3. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu
z veljavno zakonodajo.
4. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– vavčersko svetovanje;
– nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega
znanja;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu;
– prevozna sredstva;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema itn.);
– bančne stroške in stroške garancij;
– nakup rabljene opreme;
– stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih
v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora);
– izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti
od upravičenih stroškov (izmere, priključnine);
– stavbe in območja, ki so v postopku
denacionalizacije;
– premično in živo dediščino;
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Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ni
upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov politike razvoja podeželja, razen
za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi
dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva
zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti
v osmih dneh od dneva vročitve odločbe
za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov v primerih višje sile ali
izrednih okoliščin, ki jih določa 47. člen
Uredbe 1974/2006/ES.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja,
če je upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe ali pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo
sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju
rokov, ki so v skladu s pogoji javnega razpisa.
Kadar prejemnik sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so
mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev
iz tega razpisa in odločbe, ali je sredstva
pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
jih porabil nenamensko oziroma bistveno spremenil naložbo ali pa del ni izvršil
v skladu z določili odločbe, mora vrniti vsa
pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz
naslova ukrepov kmetijske politike v obdobju petih let od dokončne odločbe oziroma
prejema odločbe za vračilo sredstev ter
vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 75. člena uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje tega ukrepa.
ARSKTRP izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem za posamezen ukrep v skladu z Uredbo 885/2006/ES
ter Uredbo 1975/2006/ES. Vsebine obiskov dejavnosti za preverjanje realizacije
investicij v okviru administrativnih kontrol,
se določijo z internimi akti ARSKTRP in
MKGP.
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Služba za kontrolo o ugotovitvah kontrol obvešča organizacijsko enoto ARSKTRP, odgovorno za posamezen ukrep.
Če je Služba za kontrolo na kraju samem
ugotovila nepravilnosti, ARSKTRP sproži
postopek za izterjavo zneskov dodeljene
pomoči.
Vloge oziroma zahtevki na kraju samem
pred izplačilom sredstev se nadzirajo z obiski pri upravičencih in vključujejo najmanj
10 odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov odobrenih vlog za ukrepe 1., 3. in
4. osi PRP 2007–2013, ki se prijavijo Komisiji EU vsako leto, vendar ne manj kot
pet odstotkov odobrenih vlog. Za naložbe,
za katere se izplačila izvajajo v več fazah,
se nadzor na kraju samem pri upravičencu izvede vsaj enkrat pred dokončanjem
naložbe. Vzorec vlog za nadzor na kraju
samem določi ARSKTRP na podlagi ustreznega vzorčenja. V okviru teh nadzorov se
pri posameznih prejemnikih preverjajo tudi
druge posebne zahteve za dodelitev pomoči pri posameznem ukrepu.
ARSKTRP izvaja naknadne kontrole po
izvedenih kontrolah na kraju samem v obsegu 2,5 odstotkov izplačanih vlog, oziroma najmanj 5 odstotkov skupne vrednosti
javnih izdatkov izplačanih vlog.
VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v PRP 2007–2013.
Za sklope 1, 2, 3 in 4 so merila:
– Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06);
– naložba je na območju s posebnim
varstvenim režimom (narodni, regijski
ali krajinski parki ter območja, varovana
v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave);
– sklop dediščine;
– status dediščine;
– odločba Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da je na območju ustanovljena delujoča Lokalna akcijska
skupina;
– pričakovanih razvojnih družbeno-ekonomskih učinkih naložbe.
Za sklop 5 so merila:
– Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06);
– naložba je na območju s posebnim
varstvenim režimom (narodni, regijski
ali krajinski parki ter območja, varovana
v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave);
– odločba Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da je na območju ustanovljena delujoča Lokalna akcijska
skupina;
– pričakovanih razvojnih družbeno-ekonomskih učinkih naložbe.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog
Ukrep Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog za naložbe iz sklopov:
Sklop 1: Obnova kulturne, etnološke dediščine na podeželju
Sklop 2: Muzeji na prostem
Sklop 3: Ekomuzeji
Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih
razstav etnološke dediščine
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Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Št.

DA
Maksimalno
št. točk

Načela
Razvojna ogroženost
Lokacija naložbe
Delujoča LAS
Vsebinska ustreznost
Naziv sklopa podpore
Status dediščine
Pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe
Skupaj

NE
Doseženo
št. točk

10
5
5
5
5
20
50

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
za naložbe iz sklopov:
Sklop 5: Ureditev in izgradnja tematskih
poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja.
Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila
1.
2.
3.
4.
1.

DA
Maksimalno
št. točk

Načela
Razvojna ogroženost
Lokacija naložbe – varstveni režim
Lokacija naložbe – povezovanje lokacij
Delujoča LAS
Vsebinska ustreznost
Pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe
Skupaj
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za ohranjanje in
izboljšanje dediščine podeželja,
– Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa, vsak
delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za
razvoj podeželja, Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1001 Ljubljana ali na spletni strani:
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati priporočeno
po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP
v tiskani in elektronski obliki na ustreznem
nosilcu zapisa.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo
mora poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000

10
5
10
5
20
50

NE
Doseženo
št. točk
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Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega
dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije. Sestavni deli
vloge morajo biti obvezno speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge
mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje, označen s strani pošte oziroma
vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter
oznaka: »ne odpiraj – vloga na javni razpis
Ukrep 323«. Vloge z nepravilno označenimi
ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo
vlagateljem.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8.
ure do 15.30 in v petek od 8. ure do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev v okviru tega javnega
razpisa. Če je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na
ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega
reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje
tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se
v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se
takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje vleče listke iz škatle in javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge ter
izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne do-
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polnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na
seznam prejetih ali popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril.
Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev javnega razpisa.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer
se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno priporočeno po pošti ali odda na vložišču ARSKTRP.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ni
upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov politike razvoja podeželja, razen
za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi
dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva
zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti
v osmih dneh od dneva vročitve odločbe za
vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja,
če je upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev ali pred potekom rokov za vložitev
zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju rokov, ki so v skladu
s pogoji javnega razpisa.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe
PRP in odločbe o pravici do sredstev, ali
je sredstva pridobil nezakonito na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Če upravičenec/prejemnik sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin zamudi
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
glede rokov in predloži ustrezne dokaze
v 10. delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša rok,
če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega
razpisa ter dosežen namen, za katerega je
bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi 1. odstavka 54. člena Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08).
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
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na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to
odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka.
V kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št.1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-656/2008
Ob-2465/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07)
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje programov pomoči
prosilcem za mednarodno zaščito
v Azilnem domu, tujcem ter osebam
z mednarodno zaščito, št. 430-656/2008,
ki se financira iz Evropskega sklada
za begunce ter Evropskega sklada za
vključevanje državljanov tretjih držav in
sredstev Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem ter
osebam z mednarodno zaščito, ki obsega
naslednje sklope:
Sklop 1: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje pomoči pri nastanitvi
in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito
v Azilnem domu
Sklop 2: Financiranje programa, ki bo zagotavljal informiranje in pravno svetovanje
tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za
mednarodno zaščito in prosilcem za mednarodno zaščito
Sklop 3: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje tečajev slovenskega
jezika v Azilnem domu
Sklop 4: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal ugotavljanje ranljivosti in nudenje pomoči ranljivim osebam s posebnimi
potrebami in delo z njimi
Sklop 5: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje kreativnega preživljanja prostega časa

Sklop 6: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Mariboru
Sklop 7: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Ljubljani
Sklop 8: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje pomoči pri nastanitvi
oseb z mednarodno zaščito
Sklop 9: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju slovenskega jezika v Ljubljani
Sklop 10: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje pomoči pri učenju slovenskega jezika v Mariboru
Sklop 11: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje psihosocialne pomoči
ranljivim osebam s posebnimi potrebami
Sklop 12: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo
Sklop 13: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje učnih pomoči
Sklop 14: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje izobraževalnega tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
v Ljubljani
Sklop 15: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal izvajanje izobraževalnega tečaja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
v Mariboru
Sklop 16: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Celju
Sklop 17: Financiranje programa, ki bo
zagotavljal spodbujanje medkulturnega dialoga v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru,
Velenju, Novi Gorici, Novem mestu, Jesenicah, Sežani in Izoli
Podroben opis programov iz posameznih
sklopov je podan v razpisani dokumentaciji.
Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti ali posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega programa
v posameznem sklopu). Prijavitelji se ne
morejo prijaviti za izvajanje posameznega
dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu,
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja,
– imajo poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve določene z zakonom,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti
njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za
pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku;
Programi morajo imeti realne in jasno
postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in
naročnika;
Programi se ne smejo izvajati kot del
drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov;
Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti
izvajanje programa po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Obvezna vsebina vloge

23 / 27. 3. 2009 /

655

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

∙ Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci iz razpisne dokumentacije za pripravo vloge:
– Obrazec vloge (priloga št. IV/1);
– Splošna izjava prijavitelja programa
(priloga št. IV/2);
– Pooblastilo za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc (priloga št. IV/3);
– Izjava prijavitelja programa – DDV (Priloga št. IV/4);
– Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/5);
– Podatki o izvajalcih programa (Priloga
št. IV/6);
– Finančna konstrukcija izvajanja programa (Priloga št. IV/7);
– Opis programa (Priloga št. IV/8);
– Reference prijavitelja (Priloga št.
IV/9).
∙ Dokumenti, ki jih izdajajo uradne institucije:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe in znanj za osebe, ki
bodo izvajale programe – izvajalce programov;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevanega znanja angleškega jezika za
osebe, ki bodo izvajale programe – izvajalce
programov (velja za sklope 1, 2, 4, 6, 7, 8).
∙ Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije), ki mora biti parafiran na vsaki
strani vključno s prilogama št. 1 in št. 2 ter
podpisan in žigosan na zadnji strani, vključno s prilogama št. 1 in 2.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev
iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga,
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena.
5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše
zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini
in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani
prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše
in žigosa.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen
obrazec prijave iz priloge št. IV/10 razpisne dokumentacije. V primeru, da vloga ni
označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali za
založitev vloge.
6. Merila za izbor programov
Merilo za ocenitev vloge je cena oziroma skupna dvoletna vrednost progama,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji. Za vsak
posamezen sklop bo izbrana najugodnejša vloga po merilu cena, oziroma prijavitelj
z najnižjo ponujeno vrednostjo progama.
V primeru, da bosta za isti sklop dva
ali bo več prijaviteljev v vlogi podalo enako ceno oziroma skupno dvoletno vrednost
programa, oziroma bodo te vloge pri ocenjevanju po merilu cena enako najugodnejše,
bo izbran tisti prijavitelj, ki ima v zadnjih
petih letih več referenc oziroma dosedanjih
izkušenj z izvajanjem tovrstnih dejavnosti
z enako ciljno populacijo, in sicer iz sklopa, za katerega se prijavitelj prijavlja (oziro-

Financirani bodo stroški, ki so izključno
vezani na izvajanje programa, in sicer:
a) Stroški dela izvajalcev programa (plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost ter drugi izdatki):
I. redno zaposleni;
II. podjemne pogodbe;
III. avtorske pogodbe;
IV. drugo.
Stroški dela izvajalcev ne smejo presegati tistih, ki jih izvajalec običajno prejema,
urna postavka pa ne sme biti višja od urne
postavke, ki se običajno zaračunava na
zadevnem področju. Dajatve, davki in prispevki, ki izhajajo iz programa, predstavljajo
upravičene stroške le, če jih dejansko in dokončno nosi izbrani prijavitelj programa.
Stroški osebja javnih organov (v celoti
financiranih iz Državnega proračuna RS ali
drugih javnih sredstev), ki izvajajo projekt,
se štejejo za neposredne upravičene stroške samo v naslednjih primerih:
– oseba, ki jo končni upravičenec pogodbeno zaposli samo za namene izvajanja
projekta;
– oseba, ki jo končni upravičenec zaposluje za nedoločen čas in opravlja naloge, ki
so izključno povezane z izvajanjem projekta,
na podlagi nadurnega dela ali je začasno
dodeljena z ustrezno dokumentirano odločbo organizacije za naloge, ki so izključno
povezane z izvajanjem projekta in niso del
njenega običajnega dela, in jo organizacija nadomesti z zaposlitvijo druge osebe, ki
opravlja njene običajne naloge.
b) Materialni stroški:
I. potni stroški, povezani z izvajanjem
programa, so upravičeni na podlagi dejansko nastalih stroškov,
II. stroški, povezani z izvedbo programa,
III. drugo.
Stroški nakupa opreme so upravičeni
le v višini deleža amortizacije predmeta, ki
ustreza času trajanju programa in je le-ta
oprema bila nujno potrebna za izvedbo programa.
Za sklope, pri katerih se bo program izvajal na lokaciji naročnika, kjer mu bodo
zagotovljeni delovni prostori s pisarniško
opremo, se stroški, ki so povezani z delovnim prostorom in pisarniško opremo, ne
smejo vključiti v finančno konstrukcijo izvajanja programa.
c) Posredni upravičeni stroški – režijski in
administrativni stroški (stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca: PTT storitve, stroški
telekomunikacij, pisarniški material, dobava
električne energije, najemnina za prostore,
v katerih izvajalec programa opravlja redno
dejavnost, računovodske storitve, drugo)
bodo financirani v maksimalni višini 20% od
skupne vrednosti stroškov dela izvajalcev
in materialnih stroškov ter morajo biti povezani s programom. Režijski in administrativni stroški so upravičeni, če se ne morejo
neposredno zaračunati, vendar morajo biti
povezani s programom.
Med samim izvajanjem programa, naročnik pri materialnih stroških dovoljuje 10%
odstopanje med posameznimi vrstami stroškov znotraj skupine materialnih stroškov,
ob tem, da skupna vrednost sredstev za materialne stroške, navedena v vlogi in kasneje
v pogodbi, ne sme biti presežena.
Naročnik dovoljuje 10% odstopanje, opisano v prejšnjem odstavku, tudi pri stroških
dela izvajalcev programa.

ma se ga ocenjuje). Naročnik bo navedeno
ugotavljal oziroma ocenjeval iz izpolnjenega
obrazca iz priloge št. IV/9 – Reference prijavitelja, kjer prijavitelj za vsak ponujeni sklop
navede podatke o dosedanjem izvajanju tovrstnih dejavnosti oziroma reference.
7. Izločitev vloge
Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega
daje vlogo;
– kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku
prisilnega prenehanja;
– kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh
davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom;
– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08);
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja
programa, za katerega se prijavlja, že prejel
pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije oziroma
Evropske unije;
– kolikor se ugotovi, da, v primeru, da
se organizacija prijavitelja delno financira
iz Državnega proračuna RS oziroma drugih
javnih sredstev ali sredstev EU, pri izvedbi
projekta prihaja do dvojnega financiranja in
pridobitne dejavnosti;
– kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti;
– kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa;
– kolikor je prijavitelj interesno povezan
z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št.
8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki
je pri njem zaposlena interesno povezana
s predsednikom ali članom izbirne komisije
pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni
vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska
zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke.
Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan
sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa
o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se
ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih
razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Vloga bo v postopku analize izločena
tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala
vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
8. Način financiranja
Prijavitelji programov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva v višini 100%
vseh predvidenih upravičenih odhodkov
programa, in sicer se financira 75% iz sredstev Evropskega sklada za begunce (velja
za sklope od 1 do 15) oziroma Evropskega
sklada za vključevanje državljanov tretjih
držav (velja za sklopa 16 in 17) ter 25% iz
proračuna RS.
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Pogoji za upravičenost stroškov:
– stroški morajo biti izključno vezani na
izvajanje programa, predvideni morajo biti
v pogodbi ter skladni z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti
(npr. stroški za izvajalce programov, povezani z upravljanjem in izvajanjem projektov,
morajo biti sorazmerni z velikostjo projekta
itd.);
– stroški morajo med izvedbo projekta
dejansko nastati in ustrezati plačilom prijavitelja;
– stroški se morajo evidentirati v ločeni
računovodski evidenci oziroma računovodski kodi in imajo podlago v računovodskih
listinah oziroma drugih listinah enake dokazne vrednosti;
– strošek mora nastati na ozemlju Republike Slovenije v obdobju upravičenosti stroškov, opredeljenih v sklenjeni pogodbi;
– prejemnik mora zagotoviti razmejitev
med viri financiranja, kar predstavlja pokrivanje nastalih stroškov programa samo iz
enega vira, s čimer se izključi možnost dvojnega financiranja.
Stroški, ki ne bodo financirani:
– davki, vključno s tistim delom DDV, ki
ga prijavitelj dobi povrnjenega;
– DDV ne predstavlja upravičenega izdatka, razen, če ga dejansko in dokončno
nosi končni prejemnik financiranja. DDV, ki
je na kakršenkoli način vračljiv, se ne šteje
za upravičen strošek, tudi če končnemu prejemniku financiranja dejansko ni povrnjen;
– donos kapitala, dolgovi in stroški servisiranja dolga, devizne provizije in izgube,
negativne obresti, plačilo dolgovanih obresti, denarne kazni, stroški sodnih postopkov,
izgube zaradi nihanja menjalnih tečajev, zamudne obresti;
– stroški za reprezentanco izključno za
izvajalce programa niso upravičeni. Kot
upravičeni stroški se štejejo le stroški za
običajno pogostitev na družabnih dogodkih,
ki so izključno povezani z izvajanjem programa;
– stroški, ki so nastali v okviru drugega
programa;
– nagrade, darila;
– delo prostovoljcev;
– stroški, ki so nastali pri pripravi predloga programa;
– stroški, ki niso neposredno povezani
z izvajanjem programa;
– prekomerni in nepotrebni izdatki.
Hranjenje dokumentacije
Izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente,
s katerimi izkazuje stroške projekta (prejete
račune, potrdila, druga dokazila o plačilu ali
računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 5 let po pisnem
obvestilu naročnika o zaključku programa.
Financirani bodo le tisti odhodki, ki bodo
navedeni v finančni konstrukciji izvajanja
programa, in sicer do navedene višine.
V primeru, da bo izvajalec program izvedel v zmanjšanem obsegu, bo naročnik
delež financiranja sorazmerno znižal.
Izplačilo sredstev:
Izvajalcu bodo sredstva izplačana na
transakcijski račun v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma
30. dan od datuma uradnega prejema vsakokratnega ustreznega poročila o izvajanju
programa, finančnega poročila in zahtevka
za izplačilo.
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Opomba: v primeru, da bo Zakon o izvrševanju proračuna RS v prihodnosti omogočal predplačila predvidenih izplačil izvajalcem, se bodo le-ta tudi izvedla v okviru
danih možnosti. Ob morebitni spremembi
načina izplačil sredstev izvajalcem se bo
sklenil aneks k sklenjeni pogodbi.
Obdobje, v katerem morajo biti sredstva
porabljena
Izvajanje letnega programa 2008 se
mora zaključiti najkasneje do 30. 11. 2009,
izvajanje letnega programa 2009 pa najkasneje do 30. 11. 2010, sredstva pa morajo
biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in črpanje sredstev iz Evropskega sklada
za begunce oziroma Evropskega sklada za
vključevanje državljanov tretjih držav.
Pogodba se z izbranim(-i) prijaviteljem(-i)
sklene za obdobje od podpisa pogodbe do
30. 11. 2009, za čas do 30. 11. 2010 pa se
podaljša z ustreznim aneksom. Naročnik si
pridržuje pravico, da ne podaljša pogodbe
z aneksom, če za nadaljevanje naročila ne
bodo zagotovljena proračunska sredstva
s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna
RS in črpanje sredstev iz Evropskega sklada za begunce oziroma Evropskega sklada
za vključevanje državljanov tretjih držav ali
če bodo za to podani utemeljeni razlogi.
9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni
javni razpis znaša:
– za sklop 1: 275.000 EUR, in sicer
130.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 145.000 EUR za izvajanje
po letnem programu 2009,
– za sklop 2: 190.000 EUR, in sicer
80.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 110.000 EUR za izvajanje po
letnem programu 2009,
– za sklop 3: 40.000 EUR, in sicer 20.000
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 20.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,
– za sklop 4: 110.000 EUR, in sicer
60.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 50.000 EUR za izvajanje po
letnem programu 2009,
– za sklop 5: 14.000 EUR, in sicer 6.000
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 8.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,
– za sklop 6: 1.500 EUR, in sicer 600
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 900 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,
– za sklop 7: 2000 EUR, in sicer 900
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 1.100 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,
– za sklop 8: 27.000 EUR, in sicer 13.000
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 14.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,
– za sklop 9: 30.000 EUR, in sicer 10.000
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 20.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,
– za sklop 10: 20.000 EUR, in sicer 8.000
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 12.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,
– za sklop 11: 10.000 EUR, in sicer 4.000
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 6.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,

– za sklop 12: 12.500 EUR, in sicer 4.500
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 8.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,
– za sklop 13: 20.000 EUR, in sicer 8.000
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 12.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,
– za sklop 14: 8.000 EUR, in sicer 3.000
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 5.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,
– za sklop 15: 5.000 EUR, in sicer 2.000
EUR za izvajanje po letnem programu 2008
in 3.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2009,
– za sklop 16: 50.000 EUR, in sicer
25.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 25.000 EUR za izvajanje po
letnem programu 2009,
– za sklop 17: 90.000 EUR, in sicer
40.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2008 in 50.000 EUR za izvajanje po
letnem programu 2009.
Izvajanje po letnem programu 2008 pomeni izvajanje programov od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2009, izvajanje po letnem
programu 2009 pa pomeni izvajanje programov od 1. 12. 2009 do 30. 11. 2010.
Zgoraj navedeni zneski po posameznih
sklopih predstavljajo višino sredstev, ki jih
namenja naročnik za izvedbo aktivnosti
programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega
javnega razpisa so za sklope od 1 do 15
zagotovljena s strani Evropskega sklada za
begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, za sklopa 16 in 17 pa s strani
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev Ministrstva za
notranje zadeve.
10. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 4. 5. 2009, najkasneje
do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, glavna pisarna, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in
jih neodprte vrnila prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izboru programov oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku
15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 45 dneh od roka za predložitev vlog.
Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov.
Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter višini odobrenih javnih sredstev in
sredstev EU bodo javno objavljeni.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in
sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za
oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik
prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 23. 4. 2009.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vlo-
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ge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
podmapa: javna naročila.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si
ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem
ter osebam z mednarodno zaščito, št.
430-656/2008«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
13. Informativni sestanek
Naročnik bo pred rokom za oddajo vlog,
v zvezi s predmetom javnega razpisa, organiziral informativni sestanek v zvezi s pripravo vlog, ki bo potekal dne 15. 4. 2009,
z začetkom ob 11. uri, na lokaciji Ministrstvo
za notranje zadeve, Beethovnova 3 (sejna
soba, 3. nadstropje), Ljubljana.
O informativnem sestanku se bo vodil
zapisnik, ki bo sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 6710-10/2009
Ob-2576/09
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa
(Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave in
koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu
2009/2010
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije
programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2009/2010.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) nacionalne panožne športne zveze (to
so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani
športniki uvrščeni v sistem kategorizacije
Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja
športnih zvez),
b) organizacije, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne
športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih
tekmovanj za posamezno športno panogo,
c) pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom in množičnih prireditev ne tekmovalnega značaja pa se lahko prijavijo vsi tisti
subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa
športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija mora ob prijavi na razpis
predložiti:
– razpis šolskega športnega tekmovanja
v posamezni športni panogi, ki mora vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni
načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno
športno panogo se lahko razpiše samo en
sistem tekmovanja),
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– ime koordinatorja, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo
športne smeri ali pa morajo biti strokovno
usposobljeni na področju športa).
Ministrstvo za šolstvo in šport bo nacionalnim panožnim športnim zvezam, organizacijam in subjektom za strokovno pripravo
in koordinacijo programa Šolska športna
tekmovanja in prireditve sredstva razdelilo
po naslednjih merilih:
Panoga
igre z žogo
atletika
gimnastika
smučanje in deskanje
združeni programi (OŠPP, otroci s posebnimi potrebami)
ostale športne panoge

OŠ (%)
22
4,5
4,5
2

SŠ (%)
18
3
3
2

Skupaj (%)
40
7,5
7,5
4

2,5
23,5

15

2,5
38,5

Sredstva bo ministrstvo razdelilo v dveh
delih. Prvi del sredstev v višini 15.150,00
EUR bo ministrstvo razdelilo ob podpisu pogodb, drugi del sredstev v višini 15.150,00
EUR pa na podlagi sklepnega poročila, ki
ga mora nacionalna panožna športna zveza, organizacija oziroma subjekt poslati na
Ministrstvo za šolstvo in šport v 21 dneh
po izpeljavi finalnega tekmovanja oziroma
najkasneje do 7. 6. 2010.
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 30.300,00 EUR. Sredstva
so zagotovljena na postavki 5619 – šport
otrok in mladine ter športna rekreacija,
konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter konto 4133
– Tekoči transferji v javne zavode. Skrbnik
postavke je Ignac Polajnar.
6. Polovica sredstev mora biti porabljena
v letu 2009, druga polovica v letu 2010.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do najkasneje
16. aprila 2009. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje)
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji
strani označen z napisom »Ne odpiraj –
ŠŠT 6710-10/2009«. Na hrbtni strani ovitka
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 20. 4. 2009.
Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: Prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni
od dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
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voljo na spletnih naslovih www.mss.gov.si
in www.sportmladih.net ter neposredno na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu
za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
(II. nadstropje, tajništvo), vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Dodatne informacije
lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za
šolstvo in šport, Direktoratu za šport pri
Mateji Reberšak Cizelj (tel. 01/400-54-56,
e-pošta: mateja.rebersak@gov.si). Prijava
na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za
prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo
v skladu s 7. točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6710-9/2009
Ob-2579/09
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03)
in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku
sofinanciranja izvajalcev letnega programa
športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje področne
koordinacije interesnih programov
športa otrok
in mladine v šolskem letu 2009/2010
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem
letu 2009/2010 (ministrstvo bo sofinanciralo področno koordinacijo tistih programov,
ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2009
do 31. 8. 2010), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih
programov športa otrok in mladine: športni
program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program
Šolska športna tekmovanja in prireditve ter
program Hura, prosti čas.
3. Na razpis se lahko prijavijo: tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
4. 1. Pogoji in merila za izbor ponudnikov
Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo področno koordinacijo interesnih
programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2009/2010 v 16 področnih centrih (PC), ki so sestavljeni iz občin tistega
področja, in sicer:
1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas
- Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).
2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Tolmin,
Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava, Idrija,
Cerkno).
3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Mokronog - Trebelno,
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Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk).
4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica, Log - Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova
- Polhov Gradec, Horjul, Sodražica).
5. PC Koroška (Ravne na Koroškem,
Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Muta,
Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica,
Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja).
6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, Borovnica).
7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen).
8. PC Ljubljana (Ljubljana – mesto, Dol
pri Ljubljani).
9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik,
Trzin, Komenda).
10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače
- Fram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj,
Ruše, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih
Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana,
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi).
11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož,
Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska
Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž
v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci,
Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik).
12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš,
Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja
Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob
Ščavnici, Velika Polana, Grad, Dobrovnik,
Križevci, Razkrižje, Veržej).
13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče,
Šentjur, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje,
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko).
14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob
Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji
Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj).
15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji).
16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob
Krki, Sevnica, Brežice, Radeče).
Ministrstvo za šolstvo in šport bo pri
vsakem področnem centru sofinanciralo:
1. enega vodjo področnega centra,
2. enega koordinatorja za interesna programa Zlati sonček in Krpan,
3. enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati,
4. enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in srednje šole,
5. enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas.
Sofinancirani bodo tisti vodje oziroma
tisti koordinatorji, ki bodo dosegli najvišje
število točk na podlagi naslednjih meril:
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Merila za izbor vodje področnega centra
Merilo
1

Opis merila
Dosedanja koordinacija programov

2

Kakovost dosedanje koordinacije

3

Kakovost ponudbe
(razpisni
1–7)

4

Kriterij
ne
da

Usposobljenost koordinatorja

Strokovna
usposobljenost na
področju športa
Izobrazba – FŠ

obrazci

Opredeljene naloge in cilji
Finančni načrt
Soglasje h koordinaciji področnega centra s strani lokalnih 100%
skupnosti
(razpisni obrazec 8)

Točke
0
10
10
10
20
20
20
20

Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu
Merilo
1
2

Opis merila
Dosedanja koordinacija programov

Kriterij
ne
da

Kakovost dosedanje koordinacije
Usposobljenost koordinatorja

3

Kakovost ponudbe
(razpisni obrazci
1–7)

Strokovna
usposobljenost na
področju športa
Izobrazba – FŠ

Opredeljene naloge in cilji
Finančni načrt
Ista oseba je lahko koordinator pri več
interesnih programih oziroma vodja in koordinator pri več interesnih programih, pri
čemer mora biti iz prijave na javni razpis to
natančno razvidno.
Vodje področnih centrov in koordinatorji
posameznih interesnih programov morajo
imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri
ali pa morajo biti strokovno usposobljeni na
področju športa.
4. 2. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva se razdelijo na osnovi velikosti
področnega centra pri čemer se upošteva
število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol
s prilagojenim programom in srednjih šol
v posameznem področnem centru. Področni
centri so razdeljeni v tri skupine.
Sredstva v skupni višini 70.480,00 EUR,
ki jih prejmejo področni centri, se razdelijo
na naslednji način:

Področni centri
1
2
3

Ljubljana, Maribor, Celje,
Pomurje, Gorenjska,
Dolenjska
Goriška, Podravje, Obala,
Posavje, Notranjska
Grosuplje, Domžale, Koroška,
Velenje, Zasavje

Znesek (EUR)*
izplačljiv ob
podpisu
pogodbe

Znesek (EUR)*
izplačljiv po oddaji
zaključnega
poročila

Skupaj znesek na
posamezni PC

2.340,00

2.340,00

4.680,00

2.190,00

2.190,00

4.380,00

2.050,00

2.050,00

4.100,00

* Znesek za posamezni področni center

5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 70.480,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na postavki
5619 – šport otrok in mladine ter športna rekreacija, konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in 4133
Tekoči transferji v javne zavode. Skrbnik
postavke je Ignac Polajnar.

Točke
0
10
10
10
20
20
20
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6. Polovica sredstev mora biti porabljena
v letu 2009, druga polovica pa v letu 2010.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana, do najkasneje četrtka,
16. aprila 2009. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloga mora
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – PC 6710-9/2009«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo
in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj
predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 20. aprila 2009.
Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: Prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih naslovih www.mss.gov.si in www.
sportmladih.net ter neposredno na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (II.
nadstropje, tajništvo), vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije lahko
prijavitelji dobijo na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Direktoratu za šport pri Mateja Reberšak Cizelj (tel. 01/400-54-56, e-pošta:
mateja.rebersak@gov.si). Prijava na razpis
mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis.
Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji
pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko
razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 360-12/2006

Ob-2628/09

Javni razpis
za zagotavljanje zanesljive oskrbe
z električno energijo z uporabo domačih
virov primarne energije v letu 2009
Izvajalec javnega razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 15. člen Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07 – UPB1 in 70/08), Uredba
o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo
z uporabo domačih virov primarne energije
(Uradni list RS, št. 19/09) in Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni
list RS, št. 8/09).
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izbranih pro
izvajalcev električne energije, ki bodo
v določenem obsegu prevzeli obveznost
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uporabe domačih virov primarne energije
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo.
Namen je izbor ponudnika ali ponudnikov
(v nadaljevanju: ponudnik) za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo
z uporabo domačih virov primarne energije
z najnižjim pokritjem upravičenih stroškov.
Primarna energija je energija, ki je vsebovana v energetskih surovinah in v kakršni
koli vrsti energije v naravi, ki vstopa v procese transformacije v električno, toplotno ali
mehansko energijo.
Domači primarni viri energije so viri energije, ki se nahajajo na ozemlju Republike
Slovenije.
Obvezna količina domačega vira primarne energije za proizvodnjo električne
energije v energetski bilanci za leto 2009
določa 2. člen Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št.
26/05) na podlagi katerega je Rudnik Trbovlje Hrastnik dolžan pridobiti za energetske
potrebe količine premoga, ki jih določa Program zapiranja RTH II faza, ki za leto 2009
znaša 450.000 ton rjavega premoga.
Proizvedena količina električne energije
v letu 2009 iz obvezne količine domačega
primarnega vira energije je najmanj 430.000
MWh.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo proizvajalci
električne energije s sedežem na območju
Evropske unije ali prebivališčem v državi
članici Evropske Unije (v nadaljevanju: pro
izvajalci), ki so sposobni uporabiti obvezno
količino domačega vira primarne energije za
proizvodnjo električne energije. Proizvajalci
električne energije so pravne ali fizične
osebe, ki so imetniki veljavne licence za
proizvodnjo električne energije v Sloveniji,
izdane s strani Javne agencije Republike
Slovenije za energijo. Čas, za katerega je
bila licenca izdana, se ne sme izteči pred iztekom časa izpolnitve prevzetih obveznosti
v skladu s tem razpisom.
Na razpis se ne morejo prijaviti pro
izvajalci, ki:
– se nahajajo v postopku insolventnosti
(prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji),
– so 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 (Uradni
list RS, št. 44/07),
– 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 kot proizvajalci ali njihovi zakoniti
zastopniki storili prekrške v zvezi z energetsko dejavnostjo.
Merila za izbor ponudnika, ki izpolnjuje
pogoje
Vse popolne in veljavne vloge, ki bodo
izpolnjevale pogoje za kandidiranje bo ocenila komisija za izbor ponudnika na osnovi
naslednjega merila:

Izbran bo ponudnik, ki bo pri proizvodnji
energije ponudil najnižje upravičene stroške ob uporabi v razpisu določene količine
domačih virov primarne energije. V primeru, da več ponudnikov, ponudi enako višino najnižjih upravičenih stroškov, bo vsak
ponudnik prevzel enak delež obveznosti
uporabe določene količine domačega vira
primarne energije.
Ministrstvo se lahko odloči, da ne bo
izbralo nobenega ponudnika. To se šteje za
neuspešen javni razpis.
Začetek in čas trajanja obvezne uporabe
domačih primarnih virov energije
Začetek uporabe obvezne količine domačega vira primarne energije za izbranega
ponudnika je od dneva podpisa pogodbe
s Centrom za podpore (ali vročitve sklepa,
s katerim je izbran ponudnik). Od tega datuma se začne obdobje upravičenosti stroškov, ki traja do konca leta 2009 oziroma do
uporabe celotne obvezne količine določene
s pogodbo.
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so lahko:
– Višji stroški domačega vira primarne
energije dostavljenega proizvajalcu od primerljivega primarnega vira energije iz uvoza, dostavljenega do energetskega objekta proizvajalca, ki bi ga lahko proizvajalec
uporabljal.
– Ostali proizvodni stroški, ki so povezani
z uporabo domačega vira primarne energije,
ki vključujejo tudi amortizacijo naprav, ki so
potrebne ali jih je potrebno vgraditi za koriščenje domačega vira primarne energije, in
za koriščenje primarnih virov iz uvoza ne bi
bili potrebni.
Upravičeni stroški so le stroški, ki nastanejo proizvajalcem, ker cena proizvedene
električne energije iz domačega vira primarnega energije na pragu proizvodne naprave preseže tržno ceno iz primerljivih pro
izvodnih naprav, ki te primarne energije ne
uporabljajo. Proizvajalci so upravičeni do
pokritja stroškov do ravni njihovega običajnega poslovanja. Upravičeni stroški pa lahko pokrivajo tudi del dobička, ki bi ga sicer
proizvajalci dosegali brez uporabe domačih
primarnih virov.
V primeru, da se pokaže, da cena iz
domačega primarnega vira energije ne preseže tržne cene proizvodnje energije iz primerljivih naprav, ki teh primarnih virov ne
uporabljajo, izbrani ponudnik ni upravičen
do povrnitve upravičenih stroškov.
V primeru, da stroškov ni mogoče izračunati, kot primerjava med domačim virom
energije in virom primarne energije iz uvoza
zaradi narave primarnega vira se kot upravičen strošek upošteva razlika med ponujeno
lastno proizvodno ceno električne energije
z uporabo domačega vira primarne energije
in lastno proizvodno ceno električne energije
proizvajalca z uporabo primarnih virov energije, ki jih proizvodna naprava uporablja. Izračun upravičenih stroškov na slednji način
je mogoč le v primeru izbire proizvajalca na
javnem razpisu na katerem sta pravilni ponudbi oddala vsaj dva ponudnika.
Proizvajalci so upravičeni do pokritja
upravičenih stroškov, ki nastanejo od datuma izbora ponudnika do konca uporabe vse
obvezne količine domačega vira primarne
energije. Proizvajalci morajo v svoji ponudbi
natančno predvideti upravičene stroške po
posameznih kategorijah. Iz ponudbe mora
biti jasno razvidna razlika v stroških pri pro
izvodnji energije ob uporabi domačega pri-
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marnega vira energije oziroma pri uporabi
cenejšega primerljivega primarnega vira.
Ponudba je pravilna, če je veljavna in ne
presega razpoložljivih sredstev, določenih
z javnim razpisom.
Višina sredstev: za pokritje upravičenih
stroškov je na voljo največ 8.783.998,00
EUR. Sredstva se bodo črpala iz prispevka
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov
primarne energije.
Izplačilo sredstev
Sredstva za pokritje upravičenih stroškov
bo na transakcijski račun proizvajalca nakazal Center za podpore. Izbrani prijavitelj je
dolžan najkasneje v 15 dneh po dokončnosti
sklepa o izbiri prijavitelja skleniti pogodbo
o zagotavljanju zanesljive oskrbe električne
energije z uporabo domačih virov primarne
energije (v nadaljevanju: pogodba). Sredstva bodo nakazana skladno s podpisano
pogodbo.
Za proizvajalca, ki ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je svojo
prijavo umaknil in ni upravičen do povračila
upravičenih stroškov.
Če pogodba ni usklajena s sklepom o izbiri prijavitelja, se glede neusklajenih vprašanj uporablja neposredno sklep o izbiri. Če
je sklep o izbiri razveljavljen, mora Center
za podpore prenehati izplačevati sredstva
za povrnitev upravičenih stroškov, ne glede
na pogodbo. Razveljavitev sklepa je podlaga za odpoved pogodbe.
Če se po koncu obračunskega obdobja izkaže, da so upravičeni stroški nižji od
predvidevanih oziroma nižjih od upravičenih
stroškov določenih v sklepu o izbiri prijavitelja in pogodbi, se sredstva za izplačilo
znižajo za ustrezen znesek.
Vsebina prijave
Pisna prijava na javni razpis mora poleg
prijavnega obrazca z navedbo upravičenih
stroškov, vsebovati naslednja dokazila in
izjave:
1. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane
davčne obveznosti in druge obvezne dajatve, ki ga izda pristojni davčni urad pri
Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše od 30 dni;
2. izjava, da ima prijavitelj licenco za pro
izvodnjo električne energije izdano s strani Javne agencija Republike Slovenije za
energijo;
3. pisna soglasja prijavitelja ter vseh njegovih zakonitih zastopnikov, da Ministrstvo
za gospodarstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi podatke iz prekrškovnih evidenc; soglasje za pravne osebe in
samostojne podjetnike mora vsebovati ime
in sedež, davčno in matično številko, številko vložka v sodni register ter žig in podpis
zakonitega zastopnika; soglasje za zakonite zastopnike in prijavitelje, ki so fizične
osebe – državljani države članice EU, mora
vsebovati ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, datum in kraj rojstva, EMŠO ter
podpis. V primeru, da prijavitelj soglasij iz
10. točke ne priloži, mora sam prijavi predložiti ustrezna dokazila, in sicer:
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
prijavitelj in vse njegove odgovorne osebe niso bile pravnomočno kaznovane za
prekrške v zvezi z opravljanjem energetske
dejavnosti, ne starejše od 30 dni;
– potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da prijavitelj in vse njegove odgovorne
osebe niso v postopku za prekrške v zvezi
z opravljanjem energetske dejavnosti, ne
starejše od 30 dni;

Št.

23 / 27. 3. 2009 /

4. izjava, da prijavitelj pozna vsebino javnega razpisa na katerega se prijavljam in
se strinjam s pogoji navedenimi v javnem
razpisu;
5. izjava, da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
6. izjava, da prijavitelj ne prejema, niti
ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje
podjetij;
7. izjava, da so vse informacije navedene v tem prijavnem listu in v pripadajočih
dokumentih resnične, popolne in ustrezajo
dejanskemu stanju. Vsaka kopija priloženih
dokumentov je resnična kopija originalnega
dokumenta;
8. izjava, da prijavitelj ni naveden 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);
Ministrstvo za gospodarstvo lahko zahteva tudi drugo dokumentacijo.
Način in rok prijave
Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu, ki je
sestavni del javnega razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijava na javni
razpis je veljavna, če je pravočasna in ji
je priložena vsa zahtevana dokumentacija. Pisne prijave z oznako na ovojnici: »Ne
odpiraj – Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu
2009«, imena in naslova prijavitelja, je treba
predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana. Nepravilno opremljenih prijav komisija
ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijavitelju.
Prijave, ki ne bodo predložene pravočasno, se kot prepozne zavržejo.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki
bodo v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, prispele
do vključno 6. 4. 2009 do 12. ure, ne glede
na vrsto prenosa pošiljke.
Če prijava ne bo popolna ali ji ne bo priložena vsa potrebna dokumentacija, bo prijavitelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če
prijavitelj v predvidenem roku ne bo vloge
dopolnil, se vloga kot nepopolna zavrže.
Čas in kraj odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo dne 7. 4. 2009 ob 10.
uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo,
Direktorat za energijo, Savska 3 v Ljubljani,
v sejni sobi v III. nadstropju. Predstavniki
prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni
zadevi.
Postopek in rok za izbor
Izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev prijav na javni razpis, ki
jo bo imenoval predstojnik Ministrstva za
gospodarstvo. Ministrstvo bo v roku 8 dni po
izteku roka za prijavo na javni razpis odločilo
o izbiri prijavitelja.
Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-33-60
(Silvo Škornik) in po elektronski pošti na
naslovu Silvo.Skornik@gov.si.
Zoper sklep o izbiri prijavitelja ni dovoljena pritožba, dovoljen pa je upravni spor. Neizbrani ponudnik lahko vloži tožbo v roku 30
dni od vročitve sklepa na Upravno sodišče
Republike Slovenije. Tožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim proizvajalcem.
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Prijavni obrazec
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektriþno energijo z uporabo domaþih virov primarne
energije v letu 2009

I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
- Popolno ime
(firma):_____________________________________________________________________
- Sedež (naslov):
___________________________________________________________________________
- Zakoniti zastopnik:
___________________________________________________________________________
- Matiþna številka:
___________________________________________________________________________
- Davþna številka:
___________________________________________________________________________
Fiziþna oseba – samostojni podjetnik posameznik:
- Popolno ime s.p.:
___________________________________________________________________________
- Sedež (naslov):
___________________________________________________________________________
- Matiþna številka:
___________________________________________________________________________
- Davþna številka:
___________________________________________________________________________
Predvidena vrednost upraviþenih stroškov:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Izjavljam, da poznam vsebino javnega razpisa na katerega se prijavljam in se strinjam s
pogoji navedenimi v javnem razpisu.
Izjavljam, da nisem v postopku prisilne poravnave, steþaja ali likvidacije.
Izjavljam, da ne prejemam, niti ni v postopku pridobivanja finanþne pomoþi države za
reševanje in prestrukturiranje podjetij.
Izjavljam, da so vse informacije navedene v tem prijavnem listu in v pripadajoþih dokumentih
resniþne, popolne in ustrezajo dejanskemu stanju. Vsaka kopija priloženih dokumentov je
resniþna kopija originalnega dokumenta.
Izjavljam, daj nisem naveden v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama
poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi doloþb Zakona o prepreþevanju korupcije, ne
smejo poslovati naroþniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. þlena ZPKor (Ur.l. RS,
št. 43/2007, 68/2007, 29/2008 in 55/2008),
PRILAGAM:

Firma oziroma ime prijavitelja
Datum:___________

Ime zastopnika

Kraj:_____________

Podpis

Ministrstvo za gospodarstvo
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Št. 21-09
Ob-2444/09
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS, št. 26/05,
spremenjen z ZUE, Uradni list RS, št. 114/06),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08
– ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, in 17/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07 in 61/08), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA
2013) (Sklep Vlade RS št. 30301-1-2007-5,
z dne 15. 3. 2007), Izvedbenega programa
razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid
in Tolmin za leto 2009 (Sklep Vlade RS št.
30301-3/2008/4, z dne 1. 10. 2008), Dopolnila Izvedbenega programa razvojne pomoči
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto
2009 (Sklep Vlade RS št. 30301-2/2009/3,
z dne 26. 2. 2009) in Sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči«
(številka priglasitve: BE01-1783262-2007 in
BE01-1783262-2007/I), objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij
in ustvarjanja novih delovnih mest,
razvoja mikro, majhnih in srednje
velikih podjetjih ter razvoja turističnih
kapacitet na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, majhnih, srednje
velikih podjetij ter pri fizičnih osebah v dejavnosti turizma v osnovna opredmetena
in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki in bistveni spremembami
proizvodnega procesa v obstoječem obratu
in investicije v izboljšave nastanitvenih kapacitet pri turističnih ponudnikih. Investicija
se mora izvajati na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin.
Razpis je razdeljen na tri sklope:
– Sklop A: Državna pomoč za majhna in
srednja podjetja;
– Sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja;
– Sklop C: Državna pomoč fizičnim in
pravnim osebam v dejavnosti turizma.
Vlagatelj se lahko prijavi samo na en
sklop razpisa, in sicer samo z enim projektom.
Upravičeni stroški so:
– nakup zemljišč,
– gradnja in nakup objektov,
– nakup strojev in opreme,
– nematerialne naložbe, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega
tehničnega znanja.
Nabavljena osnovna sredstva so lahko
rabljena.
V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme
(premično premoženje) ne spadajo med
upravičene stroške.
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Povračilo davka na dodano vrednost
in davka na dobiček/dohodek ni upravičen
strošek.
Stroški izdelave elaborata za prijavo na
razpis ne spadajo med upravičene stroške.
Neposreden nakup premoženja podjetja,
ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo
poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot
začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot
začetna naložba strošek nakupa osnovnih
sredstev podjetja, če so kupljena od tretje
osebe po tržnih pogojih.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:
– 50% vrednosti upravičenih stroškov za
mikro in majhna podjetja ter pri fizičnih osebah na področju turizma,
– 40% za srednje velika podjetja in
– 30% upravičenih stroškov za podjetja,
ki poslujejo v sektorju transporta,
ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena
po več shemah hkrati, vključno s pomočjo
po pravilu »de minimis« (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379,
28/12/2006 str. 5-10)), in individualnih pomočeh.
II. Pogoji dodeljevanja
Upravičenci so mikro, majhna in srednje
velika podjetja v skladu z opredelitvami iz
Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004 z dne
25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES)
št. 70/2001 (Uradni list EU L št. 63 z dne
28. februar 2004 (v nadaljevanju Uredba komisije ES)), samostojni podjetniki, zadruge
ter sobodajalci, vpisani v poslovni register
sobodajalcev pri AJPES-u, ali fizične osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete
v skladu z razpisnimi pogoji in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – uradno prečiščeno besedilo (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07),
– niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št.
126/07),
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– imajo registriran sedež ali podružnico v na območju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin,
– fizične osebe in registrirani sobodajalci morajo imeti stalno bivališče na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin in morajo biti
lastniki/najemniki objekta, ki je v zemljiški
knjigi vpisan kot stanovanjski objekt,
– njihove dejavnosti niso izločene iz shem
državnih pomoči v Evropski uniji,
– bodo celotno investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2011.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko
le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni
vlagatelji:
– katerim so na osnovi Javnega razpisa
za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih

2003, 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 že
bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta, razen
v primeru, da so do dne oddaje vloge na ta
javni razpis že v celoti realizirali investicijo in
izpolnili obvezo novih zaposlitev, ki izhaja iz
uspešne kandidature na omenjene razpise:
(poročilo o izpolnitvi pogodbene obveznosti
glede novih zaposlitev, v katerem natančno
opredelijo realizirane zaposlitve, ter predložijo ustrezna dokazila – M1/M2 obrazec, kopijo
kategorizacijskega lista);
– ki so za isti namen pridobili državnih
pomoči iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež
investicije);
– ki so odvisna podjetja – so gospodarske
družbe, v kateri posamezna velika podjetja
ali velika povezana podjetja, razpolagajo z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami,
večjimi od 25%;
– ki so za svojo dejavnost pridobili igralniško koncesijo;
– ki imajo kot dejavnost registrirano ribištvo ali premogovništvo;
– ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih
pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne
proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke;
– ki imajo kot dejavnost registrirano jeklarstvo ali železarstvo;
– ki imajo kot dejavnost registrirano pro
izvodnjo sintetičnih vlaken;
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki
so ali kupljeni od pridelovalcev ali, da jih je na
trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske
pridelke in proizvode;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na pridelovalce;
– ki izpolnjujejo merila za 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 (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št.
44/07-uradno prečiščeno besedilo); 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 aktivnosti povezane z izvozom, ko je
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke,
povezane z izvozno aktivnostjo.
Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino
dohodkov ustvari v sektorju zračnega ali zemeljskega tovornega transporta, je treba poleg določb Uredbe o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči
za ta področja.
Investicija in novo odprta delovna mesta
morajo ostati v regiji vsaj 3 leta, šteto od
datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno s polnim delovnim časom za nedoločen
čas. Razvojna sredstva za ustvarjanje novih
delovnih mest se lahko dodelijo, če gre za
delovna mesta, ki so povezana z izvedbo
projekta začetne naložbe. To pomeni, da se
nanašajo na dejavnost, za katero je bila izve-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dena naložba in so ustvarjena v treh letih po
končani naložbi. Upoštevajo se tudi delovna
mesta, ustvarjena v treh letih po končani naložbi, zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti
zmogljivosti s pomočjo nove naložbe. Povečanje števila delovnih mest se ugotavlja kot
neto povečanje v primerjavi s povprečjem
zadnjih 12 mesecev pred dnem oddaje vloge
na razpis, upoštevajoč zaposlene s polnim
delovnim časom za nedoločen čas.
Nematerialne investicije se morajo uporabljati izključno v obratu, ki je prejemnik državne pomoči, obravnavati pa jih je treba kot
sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena morajo
biti od tretje osebe po tržnih pogojih in vključena v aktivnost podjetja. Vsaj 5 let morajo
ostati v obratu, ki je prejel pomoč.
Osnovna sredstva, ki so predmet naložbe
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom
roka s pogojem, da podjetje nabavi druga
osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje mora
o tem predhodno pisno obvestiti Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Posebni pogoji sofinanciranja investicije
kot celote po posameznih sklopih:
Sklop A:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, ki bodo
odprli najmanj 2 novi delovni mesti v obdobju
3 let po zaključku investicije in katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 40.000
EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje
do 31. 12. 2011.
– Maksimalna višina sofinanciranja investicije kot celote (vseh faz oziroma upravičenih stroškov skupaj) je opredeljena tudi s pogojem novo odprtih delovnih mest, tako da se
lahko za odprto delovno mesto do vključno
V. stopnje zahtevnosti investicija sofinancira
v maksimalni višini 13.000 EUR, za odprto
delovno mesto VI. in višje stopnje zahtevnosti pa v maksimalni višini 20.000 EUR.
– Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 80.000 EUR.
Sklop B:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko
kandidirajo upravičenci s projekti, katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 10.000
EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje
do 31. 12. 2011.
– Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 50.000 EUR.
Sklop C:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko
kandidirajo upravičenci s projekti, katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 6.000
EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje
do 31. 12. 2011.
– Fizična oseba ali sobodajalec vpisan
v poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u,
je lastnik ali najemnik objekta, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot stanovanjski objekt,
v katerem bo uredil nastanitvene kapacitete.
Sedež podjetja oziroma stalno prebivališče
vlagatelja mora biti na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin.
– Vlagatelj bo uredil nastanitvene kapacitete z vsaj štirimi novimi ali obstoječimi ležišči. Nova ležišča morajo biti kategorizirana
z vsaj 3 zvezdicami (***), adaptacija obstoječih prenočitvenih kapacitet pa mora zagotoviti prehod na višjo kategorijo.
– Vlagatelj bo nastanitveni obrat, za katerega bo v okviru tega razpisa pridobil sredstva, registriral pri za ta namen pristojnem
organu oziroma registriral dejavnost v skladu
z Zakonom o gospodarskih družbah najka-
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sneje 30 dni po zaključku investicije oziroma
najkasneje do 30. 1. 2012.
– Vlagatelj bo nastanitvene kapacitete
oddajal turistom najmanj 5 let po zaključku
investicije.
– Višina nepovratnih sredstev za vsako
ustvarjeno novo ležišče znaša 2.000 EUR na
posteljo (brez dodatnih ležišč).
– Višina nepovratnih sredstev za vsako
obnovljeno ležišče znaša 2.000 EUR na posteljo (brez dodatnih ležišč).
– Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko
pridobi posamezni upravičenec je glede na
skupno razpisano vsoto 15.000 EUR.
Na razpis lahko vlagatelji kandidirajo tudi
s posamezno (eno ali več) fazo investicije
(faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme
ter nematerialnih investicij (patenti, licence, ...)), vendar pa mora skupna višina celotne faze izpolnjevati kriterije za posamezen
sklop. Na razpis lahko kandidirajo vlagatelji
vlog tudi s posamezno fazo, ki pomeni nadaljevanje investicije iz prejšnjih let.
Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno
prijavo na en sklop.
Upravičenci morajo prispevati najmanj
25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev,
ki ne smejo vsebovati pomoči. Za lastna
sredstva se štejejo sredstva upravičenca in
pridobljeni krediti po tržnih pogojih.
III. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog – Sklop A
Merilo
1
2
3
4
5
6
7

Reference vlagatelja
Število novih delovnih
mest
Faznost in predvideni
zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Tržna naravnanost
Delež visoke tehnologije
Lokacija investicije in
potresna prizadetost
vlagatelja
Skupaj

Število
točk
15
27
15
6
12
12
13
100

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije,
do porabe sredstev.
Merila za vrednotenje vlog – Sklop B
Merilo
1
2
3
4
5
6
7

Reference vlagatelja
Število novih delovnih
mest
Faznost in predvideni
zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Tržna naravnanost
Delež visoke tehnologije
Lokacija investicije in
potresna prizadetost
vlagatelja
Skupaj

Število
točk
17
20
20
6
15
15
7
100

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije,
do porabe sredstev.
Merila za vrednotenje vlog – Sklop C

1

2

3

4
5

6

7

Merilo
Vlagatelj je nov ponudnik in bo po končani investiciji pridobil pri pristojnem organu status registrirani sobodajalec ali bo svojo dejavnost
registriral v skladu z ZGD
Vlagatelju na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij
na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 in 2008 niso bila odobrena sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta
– Skupno število novih oziroma prekategoriziranih ležišč:
–4–5
–6–8
nad 8
Kategorija **** ali več
– prehod iz nižje kategorije v kategorijo **** ali več
nova ležišča kategorije **** ali več
– Število novih delovnih mest v 3 letih po zaključku investicije:
– eno novo delovno mesto
– dve ali več novih delovnih mest
– Zaključena investicija*:
– 6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe
– 12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe
– 24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe
– več kot 24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe
– Tržni program za prodajo nočitvenih kapacitet:
– Izdelan tržni načrt in sklenjene pogodbe za trženje nočitvenih kapacitet
– Izdelan tržni načrt
Skupaj
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije,
do porabe sredstev.
IV. Okvirna višina sredstev in obdobje
financiranja
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje sklopov A, B in C, znaša 659.247 EUR v letu
2009. Nepovratna sredstva za te namene
so zagotovljena na proračunski postavki
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju.
Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev za:
– Sklop A je 160.000 EUR,
– Sklop B je 349.247 EUR,
– Sklop C je 150.000 EUR.
Kolikor sredstva na posameznem sklopu
niso razdeljena med upravičence, se lahko
prenesejo na drug sklop. O prenosu sredstev med posameznimi sklopi odloča komisija ob izboru.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2009.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do najkasneje 20. 10. 2009.
V. Način prijave in razpisni roki
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge)
na naslov Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je:
– priporočeno po pošti do vključno 30. 4.
2009 ali

12 točk

8 točk

5 točk
15 točk
20 točk
10 točk
5 točk
10 točk
20 točk
15 točk
10 točk
0 točk
20 točk
15 točk
100 točk

– v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana (4. nadstropje, soba 421) najkasneje
do 30. 4. 2009 do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani,
dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– Vloga – Javni razpis začetne investicije
v Posočju 2009«, navedenim sklopom na
katerega se prijavljate in s polnim nazivom
in naslovom pošiljatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na
javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji – točka št. 10: Oprema ovojnice).
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo oddane na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma oziroma
ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, stroški investicije in ostali finančni
izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).
VI. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog predloži pravilno zapečatene, izpolnjene, podpisane in
žigosane dokumente, zvezane v skupen dokument po naslednjem vrstnem redu:
Sklop A in Sklop B:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1/1);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2/1);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3/1) in zahtevane priloge:
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2007 potrjene s strani
AJPES-a, 2008 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju);
– v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe
o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča)
– ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen
z.k. predlog);
– v vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alineo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili
o plačilu;
– kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe
o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji;
– v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno
dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS,
št. 102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl.US:
U-I-286/04-46).
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 4/1):
5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/1).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2009, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
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poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2008, priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2008.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva
k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
Sklop C:
a) za mikro podjetja:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1/2);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2/2);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge:
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2007 potrjene s strani
AJPES-a, 2008 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju);
– v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe
o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča)
– ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen
z.k. predlog);
– v vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili
o plačilu;
– kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe
o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji.
– v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno
dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS,
št. 102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl.US:
U-I-286/04-46).
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 4/2).
5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/2).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2009, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2008, priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2008.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva
k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
b) za sobodajalce, vpisane v poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u, ali fizične
osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1/2);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2/2);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge:
– dokazilo o stalnem prebivališču (fizične
osebe);
– dokazilo o vpisu v poslovni register
sobodajalcev pri AJPES-u (razen za novonastale sobodajalce);
– mnenje občine oziroma pooblaščene
organizacije za turizem o dosedanjem poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih obve-

in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja
mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih ter
razvoja turističnih kapacitet na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2009;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bodo vlagatelji s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in da
mu razpisana sredstva niso bila dodeljena
neupravičeno, lahko, v roku osmih dni od
prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom: »Pritožba
na sklep – Javni razpis začetne investicije
v Posočju 2009«, navedenim sklopom na
katerega vlagajo pritožbo in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
VIII. Pogodba
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo
posameznemu vlagatelju v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt,
in sicer v maksimalni višini do 50% upravičenih stroškov prijavljenega investicijskega
projekta, oziroma v višini, ki jo določa kriterij
novo odprtih delovnih mest.
V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi
sredstev, bo upravičenec s Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje.
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv,
da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
od prejema poziva nanj ne bodo odzvali,
se šteje, da se odpovedujejo dodeljenim
sredstvom.
S pogodbo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko s prejemnikom podrobneje opredeli
način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila
dodeljena nepovratna sredstva in postopek
nadzora nad porabo sredstev.
Prejemnik Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko za zavarovanje izpolnitve pogodbenih obveznosti predloži ustrezen instrument
zavarovanja.
V primeru, da so v finančnem obračunu
projekta izkazani neto stroški, ki so manjši od
predvidene vrednosti investicije, se znesek
sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev
bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga
bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa je
predpisana z razpisno dokumentacijo.

znosti iz naslova plačane turistične takse za
leti 2007 in 2008);
– v vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili
o plačilu;
– kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe
o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in
soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji;
– v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno
dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS,
št. 102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl.US:
U-I-286/04-46).
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 4/2).
5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/2).
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva
k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
VII. Datum in način obravnave vlog
Datum odpiranja prispelih vlog: 6. 5.
2009, ob 9. uri.
Prispele vloge bo odprla, pregledala in
ocenila strokovna komisija. Komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in predstavnik Posoškega
razvojnega centra. Komisija bo vse pravilno
označene vloge odprla in ugotovila njihovo
popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik.
Odpiranje vlog bo javno, razen če se
strokovna komisija pred odpiranjem zaradi
večjega števila vlog odloči, da ne bo javno
in za to pridobi soglasje ministrice. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh SVLR najmanj tri dni pred predvidenim
dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo
vloge odpirala enkrat.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo. Zavržejo se tudi
nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne
bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju začetnih investicij
v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih,
investicij v turistično nastanitvene kapacitete
ter odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investicijami;
– v primeru, da podjetje prijavi višino
investicije, ki ne ustreza višini določeni za
posamezni sklop razpisa;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev Javnega
razpisa za spodbujanje začetnih investicij
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Prejemnik bo imel možnost izstavljanja
delnih zahtevkov za porabo nepovratnih
sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka
(končnega) za porabo sredstev proračunskega leta 2009 pa je 20. 10. 2009.
Prejemnik mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
investicije.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin (tel. 05/
38-41-500), vsak delovni dan v času uradnih
ur od 9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi v elektronski obliki,
(info@prc.si). Razpisna dokumentacija je na
voljo tudi na internet naslovu www.svlr.gov.si
ali www.prc.si.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in
12. uro, kontaktni osebi:
– Tina Bregar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel.
01/478-37-97, e-mail: tina.bregar@gov.si),
– Vesna Kozar, Posoški razvojni center (tel. 05/384-15-03, gsm. 031/381-692,
e-mail: vesna.kozar@prc.si)
– Nežika Kavčič, Posoški razvojni center (tel. 05/384-15-14, e-mail: nezika.kavcic@prc.si).
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 21-09
Ob-2445/09
Na podlagi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS,
št. 26/05, spremenjen z ZUE, Uradni list
RS, št. 114/06), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E in
109/08 – ZJF-D), Uredbe o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07 in 61/08), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (Soča
2013) (Sklep Vlade RS, št. 30301-1-2007-5,
z dne 15. 3. 2007), Izvedbenega programa
razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid
in Tolmin za leto 2009 (Sklep Vlade RS, št.
30301-3/2008/4, z dne 1. 10. 2008), Dopolnitve Izvedbenega programa razvojne pomoči
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto
2009 (Sklep Vlade RS, št. 30301-2/2009/3,
z dne 26. 2. 2009) in Sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči«
(številka priglasitve: BE01-1783262-2007 in
BE01-1783262-2007/I), objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja
in samozaposlovanja kadrov z najmanj
srednješolsko izobrazbo na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin
v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov plač podjetjem in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
samostojnim podjetnikom za novozaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo
oziroma sofinanciranje prispevkov za socialno varnost za zasebnike in se dodelijo za
obdobje dveh let (24 mesecev).
Zaposlitev mora biti povezana z izvedbo
projekta začetne naložbe (naložba v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: vzpostavitvi novega obrata, širitvi
obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov
obrata z novimi dodatnimi izdelki, bistveni
spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu). To pomeni, da se nanaša na
dejavnost, za katero je bila izvedena naložba in je ustvarjena v treh letih po končani
naložbi. Upoštevajo se tudi delovna mesta,
ustvarjena v treh letih po končani naložbi zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti
zmogljivosti s pomočjo nove naložbe.
Upravičeni stroški so:
– bruto plača za zaposlene v podjetju in
pri samostojnih podjetnikih,
– obvezni prispevki za socialno varnost
za zasebnike.
Najvišja dovoljena stopnja sofinanciranja lahko znaša do 30 odstotkov upravičenih stroškov ustvarjenih delovnih mest
povezanih z investicijo za velika podjetja,
izraženo v bruto ekvivalentu dotacije. Za
srednja podjetja se tako določena zgornja
meja lahko poveča za 10 odstotnih točk in
za mala podjetja 20 odstotnih točk, razen za
podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta.
Upošteva se tista bruto plača, ki jo v vlogi
opredeli vlagatelj.
Maksimalna vrednost sofinanciranja za
samozaposlene znaša polovico mesečno
odvedenih prispevkov za socialno varnost,
pri čemer se upoštevajo tisti, ki jih v vlogi
opredeli vlagatelj.
II. Pogoji dodeljevanja
Na razpis se lahko prijavijo:
a) delodajalci, ki bodo v letu 2009 v času
od objave razpisa v Uradnem listu RS do
3. 8. 2009 v Posočju na novo zaposlili za
nedoločen čas (za najmanj 32 ur tedensko)
kadre z najmanj srednješolsko izobrazbo in
bodo delovno mesto ohranili vsaj 5 let (velika podjetja) oziroma vsaj 3 leta (srednja in
mala podjetja), oboje šteto od datuma, ko je
bilo delovno mesto prvič zasedeno.
Sofinanciranje upravičenih stroškov plač
kadrom, ki so bili kadarkoli doslej pri vlagatelju ali njegovem povezanem podjetju že
zaposleni za nedoločen čas, ni upravičeno.
b) posamezniki, ki se bodo v letu 2009
v času od objave razpisa v Uradnem listu
RS do 3. 8. 2009 v Posočju samozaposlili,
imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in
bo njihovo delovno mesto ohranjeno vsaj
3 leta.
Prijavitelji, tj. gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07
– ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08 in 68/08),
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za
podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah – uradno prečiščeno besedilo (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07),
– niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolven-

tnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07),
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– imajo registriran sedež ali podružnico
na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin,
– fizične osebe morajo imeti registrirano
dejavnost na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin,
– njihove dejavnosti niso izločene iz
shem državnih pomoči v Evropski uniji.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko
le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.
Do nepovratnih sredstev niso upravičena
podjetja:
– ki so za svojo dejavnost pridobila igralniško koncesijo;
– ki imajo kot dejavnost registrirano ribištvo ali premogovništvo;
– ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropskih skupnosti in pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki
ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504 za
plutaste izdelke;
– ki imajo kot dejavnost registrirano jeklarstvo ali železarstvo;
– ki imajo kot dejavnost registrirano pro
izvodnjo sintetičnih vlaken;
– kadar je znesek pomoči določen na
podlagi cene ali količine kmetijskih pro
izvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev
ali, da jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali
predeluje kmetijske pridelke in proizvode;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na pridelovalce;
– ki izpolnjujejo merila za 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 (uradno prečiščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št.
44/07 – uradno prečiščeno besedilo); 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 aktivnosti povezane z izvozom, ko
je pomoč neposredno vezana na izvožene
količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče
izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino dohodkov ustvari v sektorju zračnega
ali zemeljskega tovornega transporta, je
treba poleg določb Uredbe o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči upoštevati še
posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja.
III. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Merilo
a)
b)
c)
d)

Čas ustanovitve podjetja
Število novih zaposlitev
Vlagatelj zaposluje
štipendista PRC-ja
Lokacija vlagatelja

Število
točk
max. 10
max. 22
max. 4
max. 4

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Merilo
e)

f)

g)

Zaposlovanje kadrov
tehničnih oziroma kadrov
s področja gostinstva in
turizma
Skladnost zaposlovanja
z razvojno vizijo
vlagatelja, v kateri je
področje človeških virov
posebej obdelano
Predhodno dodeljena
sredstva
Skupaj

Število
točk

max. 20

max. 30
max. 10
100

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Vloge bodo razvrščene
glede na število doseženih točk. Razpisana
sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru,
da dosežeta dve vlogi enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu e). Če imata vlogi
še vedno enako število točk, ima prednost
tista vloga, ki je dosegla večje število točk
po merilu f).
IV. Okvirna višina sredstev in obdobje
financiranja
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago, znaša v letu 2009 okvirno 25.000,00
EUR. Nepovratna sredstva za te namene
so zagotovljena na proračunski postavki
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč
Posočju.
Obdobje, za katerega so namenjena
nepovratna sredstva, so proračunska leta
2009, 2010 in 2011.
V letu 2009 bo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sofinancirala upravičene stroške, nastale od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS do izstavitve zahtevka za sofinanciranje (skrajni rok je 13. 11. 2009). V primeru velikega števila prijavljenih zaposlitev
se obdobje sofinanciranja v letu 2009 lahko
ustrezno skrajša.
Kolikor proračunska sredstva za izvajanje pogodbenih obveznosti v letu 2010 in/ali
2011 ne bodo zagotovljena, pogodbene obveznosti Službe Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko
prenehajo, pogodbene obveznosti prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se proporcionalno zmanjšajo.
Sredstva se dodeljujejo za vsako leto posebej, in sicer enkrat letno za nazaj, največ
za obdobje zaposlitve v tekočem letu.
V. Način prijave in razpisni roki
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge)
na naslov Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je:
– priporočeno po pošti do vključno 3. 8.
2009 ali
– v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana (4. nadstropje, soba 421) najkasneje
do 3. 8. 2009 do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno
in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni
razpis zaposlovanje v Posočju 2009«, in
s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na
javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji – točka št. 13: Oprema ovojnice).
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo oddane na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma oziroma
ure bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, stroški investicije in ostali finančni
izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).
VI. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečateno ovojnico
in izpolnjene, podpisane ter žigosane dokumente, zvezane v skupen dokument, po
naslednjem vrstnem redu:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane obvezne
priloge:
– Bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2007 in 2008 potrjene
s strani AJPES-a);
4. Predstavitev projekta novih zaposlitev
(razpisni obrazec št. 4);
5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
(Glej točko št. 10 razpisne dokumentacije: Seznam izpolnjenih obrazcev in prilog.)
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2009, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2008, priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2008.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
VII. Datum in način obravnave vlog
Datum odpiranja prispelih vlog: 7. 8.
2009 ob 9. uri.
Prispele vloge bo odprla, pregledala in
ocenila strokovna komisija. Komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predstavnik Zavoda RS za
zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega
centra. Komisija bo vse pravilno označene
vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost.
O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik.
Odpiranje vlog bo javno, razen če se
strokovna komisija pred odpiranjem zaradi
večjega števila vlog odloči, da ne bo javno
in za to pridobi soglasje ministrice. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim
dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo
vloge odpirala enkrat.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge,
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ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bodo vlagatelji s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko v roku 45 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko je možna pritožba v roku osmih dni
od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti
na: Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis zaposlovanje
v Posočju 2009« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
VIII. Pogodba
V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi
sredstev, bo upravičenec s Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela
veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni
stranki.
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv,
da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
od prejema poziva nanj ne bodo odzvali,
se šteje, da se odpovedujejo dodeljenim
sredstvom.
Upravičenec mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica
Padlih borcev 1 b, Tolmin, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
internet naslovih www.svlr.gov.si in www.
prc.si.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Tina Bregar na Službi Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-97, e-mail:
Tina.Bregar@gov.si),
– Almira Pirih (tel. 05-38-41-515 oziroma
05-38-41-500, e-mail: Almira.Pirih@prc.si)
na Posoškem razvojnem centru,
– Brigita Bratina (tel. 05/38-41-516 oziroma 05/38-41-500, e-mail: Brigita.Bratina@prc.si) na Posoškem razvojnem centru.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 21-09
Ob-2446/09
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
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(ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS, št. 26/05,
spremenjen z ZUE, Uradni list RS, št. 114/06),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08
– ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07 in 61/08), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007 – 2013 (SOČA
2013) (Sklep Vlade RS št. 30301-1-2007-5,
z dne 15. 3. 2007), Izvedbenega programa
razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid
in Tolmin za leto 2009 (Sklep Vlade RS št.
30301-3/2008/4, z dne 1. 10. 2008), Dopolnitve Izvedbenega programa razvojne pomoči
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto
2009 (Sklep Vlade RS št. 30301-2/2009/3,
z dne 26. 2. 2009) in Sheme »de minimis«
»Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih v podjetjih v Posočju« (številka
priglasitve: M001-1783262-2009), objavlja
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih v podjetjih
na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2009 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala
podjetjem za:
a) Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje
formalne izobrazbe od sedanje),
b) Usposabljanje zaposlenih (usposabljanje se nanaša na pridobivanje ustreznih
znanj in spretnosti).
Upravičeni stroški, za katere je mogoče
pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– stroški izobraževanj in usposabljanj,
– potni stroški oseb, ki se izobražujejo in
usposabljajo na odobrenih izobraževanjih
in usposabljanjih, s tem, da njihova višina
ne sme presegati 10% upravičenih stroškov
vseh odobrenih izobraževanj oziroma usposabljanj skupaj.
Stroški lastnega dela vlagatelja niso
upravičeni do sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost v nobenem
primeru ni upravičen strošek.
Višina pomoči, ki jo prejmejo upravičenci:
– do 100% upravičenih stroškov usposabljanj in izobraževanj delavcev.
Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, je lahko največ 8.400 EUR. V primeru, da sredstva iz javnega razpisa niso
porabljena v celoti, se lahko upravičencu
dodelijo višja sredstva (ostanek se enakomerno porazdeli med upravičence).
II. Pogoji dodeljevanja
Pomoč za izobraževanje in usposabljanje se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno
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pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379,
28. 12. 2006, str. 5). V skladu s pravilom de
minimis, skupna vrednost pomoči ne sme
preseči 200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Pri podjetjih, ki delujejo v sektorju
cestnoprometnega transporta, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 evrov.
Kolikor je prejemnik pomoči de minimis, za
iste upravičene stroške, že prejel državno
pomoč, vsota dodeljenih državnih pomoči
ne sme presegati dovoljenih intenzivnosti
državnih pomoč.
Na razpis se lahko prijavijo upravičenci,
ki bodo v letu 2009, in sicer v času od objave
razpisa v Uradnem listu RS do 30. 10. 2009
vključevali zaposlene v programe izobraževanj in usposabljanj.
Prijavitelji, t.j. gospodarske družbe in
samostojni podjetniki, ki so registrirani po
Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07
– ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08 in 68/08),
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za
podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah – uradno prečiščeno besedilo (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07)),
– niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07),
– imajo registriran sedež ali podružnico
na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem
državnih pomoči v Evropski uniji.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko
le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.
Do nepovratnih sredstev niso upravičena
podjetja:
– so za iste upravičene stroške pridobila
pomoči po drugih predpisih oziroma s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« presegajo predpisane intenzivnosti;
– ki imajo kot dejavnost registrirano ribištvo ali ribogojstvo;
– ki imajo kot dejavnost registrirano premogovništvo;
– ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi
I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem
kmetijskih pridelkov in proizvodov kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so
ali kupljeni od pridelovalcev ali, da jih je na
trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode,
– pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na pridelovalce;
– ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah, kot jih določa Zakon o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 –
uradno prečiščeno besedilo);
– kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega;

– kadar je pomoč namenjena spodbujanju izvoza.
III. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog:
Merilo
a. Čas ustanovitve podjetja
(podjetje, ustanovljeno po
1. 1. 2009)
b. Velikost podjetja (po
Uredbi komisije ES)
c. Skladnost izobraževanja
in usposabljanja
zaposlenih s strategijo
vlagatelja (s poudarkom
na strategiji razvoja
kadrov)
d. Finančna konstrukcija
in utemeljenost
predlaganega projekta
izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih
e. Predhodna vlaganja
v izobraževanje in
usposabljanje kadrov
f. Predhodno dodeljena
sredstva
g. Lokacija vlagatelja
Skupaj

Število
točk
max. 10
max. 4

max. 26

max. 24
max. 17
max. 15
max. 4
100

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Vloge bodo razvrščene
glede na število doseženih točk. Razpisana
sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru,
da dosežeta dve vlogi enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu d. Če imata vlogi
še vedno enako število točk, ima prednost
tista vloga, ki je dosegla večje število točk
po merilu e.
IV. Okvirna višina sredstev in obdobje
financiranja
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago v letu 2009, znaša 140.000,00 EUR.
Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166 – Razvojna pomoč Posočju.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2009.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
do najkasneje 30. 10. 2009.
V. Način prijave in razpisni roki
Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge)
na naslov Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je:
– priporočeno po pošti do vključno 15. 5.
2009 ali
– v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana (4. nadstropje, soba 421), najkasneje
do 15. 5. 2009, do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani,
dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj –
Vloga – Javni razpis izobraževanje in uspo-
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sabljanje v Posočju 2009« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na
javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji – točka št. 16: Oprema ovojnice).
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo oddane na navedeni naslov
po predpisanem roku bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, stroški investicije in ostali finančni
izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).
VI. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži
pravilno zapečateno ovojnico in zahtevano
izpolnjeno, podpisano ter žigosano dokumentacijo, zvezano v skupen dokument, po
naslednjem vrstnem redu:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2);
3. Podatki o vlagatelju (razpisni obrazec
št. 3) in zahtevane priloge:
– Bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2007 potrjene s strani
AJPES-a, 2008 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju);
4. Predstavitev projekta izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v letu 2009 (razpisni obrazec št. 4) in zahtevane priloge:
– za vsako vrsto izobraževanja in usposabljanja izpolnjen in priložen obrazec Podatki o prijavljenem izobraževanju in usposabljanju (razpisni obrazec št. 4.1);
5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2009, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2008, priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2008.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
VII. Datum in način obravnave vlog
Datum odpiranja: 21. 5. 2009 ob 9. uri.
Prispele vloge bo odprla, pregledala in
ocenila strokovna komisija. Komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, predstavnik Zavoda RS
za zaposlovanje – Območna služba Nova
Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravočasne
in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog
in izboru prejemnikov bo komisija vodila
zapisnik.
Odpiranje vlog bo javno, razen če se
strokovna komisija pred odpiranjem zaradi
večjega števila vlog odloči, da ne bo javno
in za to pridobi soglasje ministrice. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim
dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo
vloge odpirala enkrat.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji

Ob-2449/09
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov
javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) in
s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja

ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bodo vlagatelji s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko je možna pritožba v roku osmih dni
od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti
na: Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis izobraževanje in
usposabljanje v Posočju 2009« in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja.
VIII. Pogodba
V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi
sredstev, bo upravičenec s Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje.
Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv,
da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
od prejema poziva nanj ne bodo odzvali,
se šteje, da se odpovedujejo dodeljenim
sredstvom.
Upravičenec mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo
odobrenega projekta izobraževanj in usposabljanj zaposlenih.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica
Padlih borcev 1 b, Tolmin, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
internetnih naslovih www.svlr.gov.si in www.
prc.si.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Tina Bregar na Službi Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01-478-37-97, e-mail:
Tina.Bregar@gov.si),
– Almira Pirih (tel. 05/384-15-15 oziroma
05/384-15-00, e-mail: Almira.Pirih@prc.si)
na Posoškem razvojnem centru,
– Brigita Bratina (tel. 05/384-15-16 oziroma 05/384-15-00, e-mail: Brigita.Bratina@prc.si) na Posoškem razvojnem centru.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

Stran

javni razpis
za izbor projektov izvajalcev poklicnega
usposabljanja na področju knjige
za leto 2009
(v nadaljevanju: projektni razpis 2,
oznaka JR2–USP–2009)
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje projektov poklicnega usposabljanja nevladnih in zasebnih nepridobitnih
kulturnih organizacij na področju knjige.
2. Cilji razpisa
JAK bo projekte izvajalcev poklicnega
usposabljanja na področju knjige v okviru
projektnega razpisa 2 (JR2–USP–2009)
podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– izvedba kakovostnih in prepoznavnih
izobraževalnih projektov na področju knjige v domačem in mednarodnem kulturnem
prostoru,
– vključevanje izvajalcev javnega poklicnega usposabljanja na področju knjige v izobraževalne procese,
– izboljšanje strokovne usposobljenosti
zaposlenih in samozaposlenih na področju
knjige.
3. Razpisno področje: razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe
projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so
društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi, ki
delujejo na področju knjige.
Upravičene osebe so vsi predlagatelji
projektov, ki izpolnjujejo splošne razpisne
pogoje.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izvedena v letu 2009.
Vsebino in celotni obseg projekta je moč
razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca
in obveznih prilog.
Upravičeni stroški
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta poklicnega usposabljanja na
področju knjige ne sme presegati 70% predvidenih stroškov oziroma največ 12.000,00
EUR.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
predvideni odhodki in prihodki projekta, prikazani v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije, na področju knjige s statusom pravne osebe (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje splošne pogoje:
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– niso javni zavodi, javni skladi ali druge
javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije (obvezno dokazilo: izjava
predlagatelja);
– so nevladne ali zasebne nepridobitne
organizacije na področju knjige, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
knjige ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji na področju knjige (obvezno
dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da
JAK naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku);
– prijavljajo največ dva projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega
najvišje možne višine zaprošenih sredstev,
ki so opredeljena pod točko 4 projektnega
razpisa 2 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo projekt, kjer sodelujejo vsaj
trije predavatelji (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki niso sestavni
del programov v izobraževalnih ustanovah
ali v javnih zavodih v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja);
– da za isti projekt na razpis poda vlogo
le en prijavitelj (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti
realizirani v letu 2009 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja).
5.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed
uslužbencev JAK imenuje direktor JAK.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge
s sklepom zavrže direktor.
JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni odločbi o izbiri projekta
spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe.
Opozorilo!
V primeru, da:
– predlagatelj prijavi več projektov od
dovoljenih v okviru splošnih pogojev,
– isti projekt na razpis prijavi več predlagateljev,
se vse vloge predlagatelja, ki prekorači
število prijav, oziroma vloge vseh predlagateljev, ki prijavljajo na razpis isti projekt, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih
pogojev (kot neupravičene osebe).
6. Splošni razpisni kriteriji:
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1.
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Možno št. točk

Kakovost projekta

70

Cilji projekta:
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem
kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti
– obseg in predvidena dostopnost (število, struktura udeležencev)

20

Vsebinska opredelitev projekta:
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi
– aktualna in kakovostna ponudba predavateljev poklicnega usposabljanja
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta
– predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna didaktična izvedba projekta
– stopnja deficitarnosti programa poklicnega usposabljanja

30

Finančna opredelitev projekta:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi
2.

– glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten ter uravnotežen projekt

20

Reference

30

– reference predlagatelja na področju knjige (izkušnje in prepoznavnost v slovenskem kulturnem
prostoru)

15

– reference predlagateljev in drugih posameznikov, ki so udeleženi pri organizaciji, vodenju in
izvedbi projekta

15

Skupno število točk

100

7. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje.
Splošni razpisni kriteriji za razpisno področje so ovrednoteni s točkami, pri čemer
je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je
100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki
prejmejo več kot 81 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezen projekt
(od 81 do 100 točk), obsega in finančne
zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena razpisu.
8. Predvidena vrednost: predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 2
(JR2–USP–2009) znaša okvirno 32.000,00
EUR.
9. 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 Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS
št. 114/07).
10. Razpisni rok: razpis se začne
27. marca 2009 in se zaključi 17. aprila
2009.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave
o realizaciji in izpolnjevanju pogojev).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca
1 in 2;
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani JAK www.jakrs.si, kjer so tudi
vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javne-

ga razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij itd.).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni
pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12.
uro.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelj, ki prijavlja več projektov,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; do
17. aprila 2009 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 2 z oznako JR2–USP–2009. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
uradni naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
17. aprila 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena v glavni pisarni JAK.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo se šteje tista
oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev,
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji za ocenjevanje vlog razpisa.
JAK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila:

ba,

– vloge, ki jih ni vložila upravičena ose-

– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenec za informacije
in pojasnila
Informacije lahko dobite po telefonu in
elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10.
in 12. uro pri pristojni uslužbenki.
Kontaktni podatki: Tjaša Urankar, tel.
01/369-58-25, e-pošta: tjasa.urankar(at)jakrs.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo predlagatelje o izidih razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
24. aprila 2009.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-2479/09
Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, na podlagi Študentske ustave, Zakona o subvencioniranju
študentske prehrane in Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane objavlja
javni razpis
za prenovo sistema subvencionirane
študentske prehrane
I. Ime izvajalca javnega razpisa: Študentska organizacija Slovenije (ŠOS).
II. Predmet javnega razpisa: prenova
sistema subvencionirane študentske prehrane.
III. Postopek javnega razpisa: javni razpis se bo izvajal ob smiselni uporabi postopka konkurenčnega dialoga. Konkurenčni dialog je postopek, v katerem bo ŠOS opravil
dialog s kandidati, ki jim bo predhodno priznana sposobnost za izvedbo predmeta razpisa, s ciljem oblikovati eno ali več variant,
ki lahko izpolnijo tehnične zahteve in na
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podlagi katerih bo ŠOS izbrane kandidate
povabil, da predložijo končne ponudbe.
IV. Prva faza konkurenčnega dialoga:
v prvi fazi konkurenčnega dialoga bo ŠOS
preveril pogoje za izpolnjevanje sposobnosti
ter druge obvezne pogoje, določene v razpisni dokumentaciji za prvo fazo konkurenčnega dialoga. Po koncu prve faze konkurenčnega dialoga bo ŠOS priznal sposobnost za
sodelovanje v nadaljnjem postopku tistim
kandidatom, ki bodo izpolnili vse obvezne
pogoje in zahteve ŠOS.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolniti kandidati: obvezni pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji za prvo fazo konkurenčnega
dialoga.
VI. Merila za izbor: merila za izbor izvajalca bodo določena v okviru konkurenčnega dialoga.
VII. Skupna vloga: vlogo lahko predloži
skupina kandidatov, ki mora predložiti pravni
akt o skupnem nastopanju.
VIII. Vloga s podizvajalci: v vlogi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci.
Navedeno mora biti, kateri del javnega razpisa prevzema kandidat, kot glavni kandidat,
in kateri del javnega razpisa prevzemajo navedeni podizvajalci. Kandidat bo moral pred
zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega
podizvajalca pridobiti pisno soglasje izvajalca javnega razpisa.
IX. Zahteve glede finančnih zavarovanj
v zvezi z naročilom: kandidati morajo za
zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti predložiti bančne garancije ali ustrezna zavarovanja pri zavarovalnicah, v skladu z določili razpisne dokumentacije. Zavarovanja
ali garancije, ki morajo biti brezpogojne in
plačljive na prvi poziv, po vsebini ne smejo
odstopati od vzorcev garancij iz razpisne
dokumentacije.
X. Pridobitev razpisne dokumentacije:
kandidati lahko razpisno dokumentacijo pridobijo na spletni strani ŠOS http://www.studentska-org.si.
XI. Dodatna pojasnila kandidatom: kandidati lahko pridobijo dodatna pojasnila na
naslovu in pri kontaktni osebi, navedeni
v razpisni dokumentaciji.
XII. Rok za oddajo vlog v prvi fazi konkurenčnega dialoga: 14. 4. 2009 do 12. ure na
naslovu: Študentska organizacija Slovenije,
Dunajska 51, 1000 Ljubljana.
Študentska organizacija Slovenije
Ob-2487/09
Na podlagi sedme alineje 67. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB2), Akta o ustanovitvi Sklada Republike
Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (Uradni list RS, št. 92/04 in 117/04),
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov objavlja
javni razpis
za finančne vzpodbude delodajalcem za
zaposlitev invalidov
1. Namen razpisa je povečanje števila
zaposlenih invalidov.
2. Predmet razpisa so finančne vzpodbude delodajalcem za:
A) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za določen čas.
B) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za nedoločen čas.
C) Samozaposlitev invalida za nedoločen čas.
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D) Neposreden prehod zaposlenega invalida iz delovnega razmerja sklenjenega
za določen čas, v delovno razmerje za nedoločen čas.
Pogodba iz kategorije A mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev. Če katerakoli
stranka pogodbo odpove prej kot v 12 mesecih od njene sklenitve, gre za predčasno
odpoved pogodbe.
Pogodba iz kategorije B, C, D mora biti
sklenjena za nedoločen čas. Če katerakoli
stranka pogodbo odpove prej kot v 36 mesecih od njene sklenitve, gre za predčasno
odpoved pogodbe.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe mora delodajalec Skladu vrniti sorazmerni delež prejete vzpodbude ne glede na
odpovedni razlog.
Za zaposlitev invalida iz kategorije A in
D znaša vzpodbuda 4.000,00 EUR, za zaposlitve iz kategorij B in C pa 12.000,00
EUR.
Pri zaposlitvi, pri kateri je delovni čas
krajši od polnega, se vzpodbuda zmanjša za
polovico. Izjema je zaposlitev invalida v njegovi maksimalni delovni obremenitvi, kot je
določena z ustrezno odločbo o invalidnosti.
3. Pogoji za dodelitev finančne vzpodbude:
1. Da je pogodba o zaposlitvi sklenjena
med 1. 10. 2008 in 31. 7. 2009.
2. Da je pogodba o zaposlitvi sklenjena
za najmanj 20 ur tedensko.
3. Da ima invalid ustrezno odločbo o invalidnosti.
4. Da je invalid pravilno prijavljen v zdravstveno zavarovanje pri ZZZS, tako da je
v obrazcu M1/M2 izpolnjena rubrika 37.
5. Da je bil invalid pri Zavodu RS za zaposlovanje vsaj en mesec neposredno pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi v evidenci
brezposelnih oseb, oseb vključenih v javna
dela ali oseb na usposabljanju na delovnem
mestu (ta pogoj ne velja za kategoriji zaposlitve C in D).
6. Da ne gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z istim invalidom, za katerega je isti
delodajalec kadarkoli v preteklosti že prejel
sredstva za zaposlitev invalida od Sklada.
Ta pogoj ne velja za kategorijo D, razen če
je delodajalec za istega invalida že prejel
sredstva, ki jih je Sklad v javnih razpisih
2005, 2006 in 2007 podelil za zaposlitev
istega invalida za najmanj 24 mesecev oziroma za nedoločen čas.
7. Da ne gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi invalida pri delodajalcu ali povezani
družbi, pri kateri je invalidu prenehalo delovno razmerje v zadnjih 12 mesecih.
8. Da delodajalec ob sklenitvi pogodbe
jamči, da bo Skladu povrnil sorazmerni delež prejetih sredstev, če invalid pri njem ne
bo zaposlen vsaj 12 mesecev za kategorijo
zaposlitve A oziroma 36 mesecev za ostale
kategorije zaposlitve.
9. Da delodajalec ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji.
10. Da delodajalec nima neplačanih davkov in prispevkov.
11. Da delodajalec za zaposlitev istega
brezposelnega invalida od ZRSZ v zadnjih
treh proračunskih letih ni prejel sredstev, ki
predstavljajo državne pomoči za zaposlitev
brezposelnega invalida.
12. Da delodajalec izpolnjuje pogoje pravila »de minimis«, po katerem do sredstev
niso upravičene pravne osebe iz sektorja
ribištva, ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz

seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti (ta priloga je del razpisne dokumentacije). Nadalje velja, da podjetja v cestnoprometnem sektorju finančne
spodbude ne smejo uporabiti za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Sredstva, dodeljena posameznemu upravičencu v zadnjih
treh proračunskih letih ne smejo presegati
200.000 EUR, v primeru podjetij v cestnoprometnem sektorju pa ne smejo presegati
100.000 EUR.
4. Kdo lahko kandidira na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo delodajalci
(pravne in fizične osebe ali samozaposleni
invalidi), ki so registrirani v Republiki Sloveniji, izpolnjujejo razpisne pogoje in so v času
med 1. 10. 2008 in 31. 7. 2009 zaposlili enega ali več invalidov.
Samozaposleni invalidi imajo iz tega
razpisa enake dolžnosti in pravice kot delodajalci.
5. Način in rok prijave
Popolna vloga v skladu s prejetimi navodili mora biti poslana po pošti – priporočeno
s povratnico ali oddana osebno na naslov:
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo: »Ne odpiraj – javni razpis za
finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov – JR 01-2009« in s polnim
naslovom pošiljatelja.
Prispele vloge bo komisija odpirala dvakrat: 1. 6. 2009 in 1. 9. 2009. Kot pravočasne bodo štele vloge, ki bodo na Sklad
prispele za prvo odpiranje do vključno 25. 5.
2009 do 12. ure in za drugo odpiranje do
vključno 25. 8. 2009 do 12. ure.
Nepravočasne ali nepravilno označene
vloge bodo vrnjene prijaviteljem.
Vse nepopolne vloge, prispele na javni
razpis JR 01-2009 bodo zavrnjene.
Sklad prijaviteljev, ki vlogi ne bodo priložili vseh dokumentov, naštetih v točki 6, ne
bo pozival k dopolnitvi.
6. Popolna vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži
pravilno in v celoti izpolnjene, podpisane
in žigosane dokumente po naslednjem vrstnem redu:
a) Obrazec JR – 1, podatki o delodajalcu
in izjave.
b) Izpis iz Poslovnega registra Slovenije
– AJPES, ali drug ustrezen dokument registracije, npr. sodišče (ni potrebno original).
c) Potrdilo sodišča, da zoper prijavitelja ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (original). Dokazilo ni
potrebno v primeru, da je delodajalec samostojni podjetnik.
d) Potrdilo Davčne uprave RS o plačanih
davkih in prispevkih. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (original).
e) Obrazec JR – 2, abecedni seznam na
novo zaposlenih invalidov v obdobju med
1. 10. 2008 in 31. 7. 2009 in invalidov, ki jim
je bila v tem obdobju pogodba o zaposlitvi za določen čas spremenjena v pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas.
f) Obrazec JR – 3, potrjen s strani Zavoda RS za zaposlovanje (original). Pri kategoriji zaposlitve D je potrebno ta obrazec
izpolniti samo v delu, kjer ZRSZ potrjuje,
da za prijavljenega invalida delodajalec od
ZRSZ v zadnjih treh proračunskih letih ni
prejel finančnih sredstev, ki predstavljajo državno pomoč za zaposlitev brezposelnega
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invalida iz programa aktivne politike zaposlovanja.
g) Izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj osebe, ki ga izda ZZZS in iz katerega so razvidna vsa zavarovanja invalida od
1. 1. 2005 dalje (original).
h) Kopija pogodbe o zaposlitvi invalida.
Kopija pogodbe ni potrebna v primeru samozaposlitve invalida. V primeru zaposlitve iz
kategorije D mora delodajalec predložiti dve
pogodbi: pogodbo o zaposlitvi za določen čas
ter pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
i) Kopija obrazca M-1/M-2, Prijava v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje. V primeru zaposlitve iz
kategorije D delodajalec predloži tudi obrazec M3 z označeno spremembo delovnega
razmerja v nedoločen čas (rubrika 25).
j) Kopija odločbe o invalidnosti.
7. Višina razpoložljivih sredstev: za razpis je namenjenih 5.000.000 EUR.
8. Odpiranje vlog
Prispele vloge bo odpirala, pregledala in
njihovo popolnost ugotavljala komisija, imenovana s strani direktorice Sklada.
Odpiranje prispelih vlog bo 1. 6. 2009 in
1. 9. 2009 na sedežu Sklada in ne bo javno.
Vloge bodo odprte po vrstnem redu prispetja do porabe razpoložljivih sredstev.
9. Obveščanje kandidatov: kandidati
bodo pisno obveščeni o rešitvi njihove vloge
najkasneje v 60 dneh po odpiranju vlog.
10. Pogodba: delodajalce, katerih vloga bo pozitivno rešena, bo Sklad pozval
k podpisu pogodbe o financiranju vzpodbujanja zaposlovanja invalidov. Če se vlagatelj v vnaprej določenem terminu ne bo
odzval na podpis pogodbe, se bo štelo, da je
od vloge odstopil. Odobrena sredstva bodo
predvidoma nakazana v roku tridesetih dni
po podpisu pogodbe.
11. Poročanje: delodajalec je dolžan
Sklad pisno obvestiti o predčasni prekinitvi
zaposlitve, svojih statusnih spremembah,
spremembi naslova, blokadi transakcijskega
računa, začetku postopka prisilne poravnave, likvidaciji ali stečaju.
12. Predčasna odpoved pogodbe
Za predčasno odpoved pogodbe gre
v primeru, če pogodba o zaposlitvi invalida preneha pred potekom 12 mesecev (pri
prejemu sredstev za kategorijo A) oziroma
36 mesecev (pri prejemu sredstev za kategorije B, C, D).
Delodajalci, ki bodo prejeli denarna sredstva po tem razpisu, bodo dolžni Sklad obvestiti o predčasni odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalida.
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Delodajalec mora Sklad v 15 dneh obvestiti o predčasni odpovedi pogodbe, ter
mu v nadaljnjih 15 dneh vrniti sorazmerni
del prejetih sredstev, ne glede na razlog
odpovedi (sporazumno prenehanje delovnega razmerja, enostranska odpoved, upokojitev, smrt itd.) in ne glede na pogodbeno
stranko, ki je pogodbo prekinila. Po preteku
roka za vračilo tečejo zakonite zamudne
obresti.
Sorazmerni del sredstev se za kategorijo
A izračuna tako, da se znesek 10,96 EUR
pomnoži s številom dni, ki so preostali do
preteka najkrajše dobe invalidove zaposlitve, ki znaša 365 dni.
Sorazmerni del sredstev za kategorije
B in C se izračuna tako, da se znesek 10,96
EUR pomnoži s številom dni, ki so preostali
do preteka najkrajše dobe invalidove zaposlitve, ki znaša 1095 dni.
Sorazmerni del sredstev za kategorije
D se izračuna tako, da se znesek 3,65 EUR
pomnoži s številom dni, ki so preostali do
preteka najkrajše dobe invalidove zaposlitve, ki znaša 1095 dni.
Če delodajalec zaposli invalida za polovični delovni čas, čeprav je zaposljiv za polni
delovni čas in zato pridobi samo polovico
sredstev iz druge točke, se zneski iz četrtega, petega in šestega odstavka dvanajste
točke zmanjšajo za polovico.
13. Garancija za vračilo sorazmernega
dela prejetih sredstev v primeru predčasne
prekinitve pogodbe: delodajalec mora ob
podpisu pogodbe o financiranju vzpodbujanja zaposlovanja invalidov, ki jo bo sklenil
s Skladom, le temu posredovati garancijo za
izpolnitev pogoja najkrajšega trajanja invalidove zaposlitve. Pri vzpodbudah do 40.000
EUR, mora delodajalec posredovati tri bianco menice z ustreznimi izjavami, ki se bodo
glasile na Sklad, pri vzpodbudah 40.000
EUR ali več, pa bančno garancijo.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletnih straneh Sklada
http://www.svzi.gov.si ali v času uradnih ur
(v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in 14. do 16. ure)
osebno na sedežu Sklada – Zemljemerska
12, Ljubljana, 6. nadstropje.
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zainteresirani naslovijo na elektronski naslov
srsvzi-info@gov.si ali v času uradnih ur (v
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in 14. do 16. ure) na
tel. 01/230-94-82 in 01/230-94-83.
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Obrazec JR – 1 (obrazec mora biti v celoti izpolnjen)
OSNOVNI PODATKI O KANDIDATU IN IZJAVE
1.

Naziv delodajalca

2.

Naslov

3.

Matiþna številka

4.

Davþna številka

5.

Poslovni TRR

6.

Telefon in e-pošta

7.

Odgovorna oseba: ime in priimek

8.

Skupni znesek sredstev, prejetih po
pravilu »de minimis« v letih 2006,
2007 in 2008 (prejšnji razpisi Sklada
in razpisi drugih pravnih oseb po
pravilu »de minimis«)

Spodaj podpisana odgovorna oseba podajam naslednje izjave:
- Smo v celoti seznanjeni s pogoji tega razpisa in jih sprejemamo.
- Vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom.
- Vse navedbe, ki so podane v tej vlogi, ustrezajo dejanskemu stanju.
- S prejemom vzpodbude iz tega razpisa ne bomo prekoraþili skupnega zneska državnih pomoþi
200.000 EUR, prejetih v zadnjih treh proraþunskih letih (oziroma 100.000 EUR v primeru
podjetij v cestnoprometnem sektorju).
- Ob podpisu pogodbe bomo Skladu posredovali garancijo za izpolnitev pogoja najkrajšega
trajanja invalidove zaposlitve. Pri pogodbah v vrednosti do 40.000 EUR bo delodajalec
posredoval tri bianco menice z ustreznimi izjavami, ki se bodo glasile na Sklad, pri pogodbah
40.000 EUR in veþ pa banþno garancijo.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

6

Ime in priimek

EMŠO

Žig:

Priþetek zaposlitve

(pri kategoriji D vpišete
zaposlitve za nedoloþen þas)

priþetek

Podpis odgovorne osebe:

(samo za kategorijo A)

Prenehanje zaposlitve

Št.

Kraj in datum:

(A, B, C, D)

Razpisna kategorija

ABECEDNI SEZNAM NA NOVO ZAPOSLENIH INVALIDOV V OBDOBJU MED 1.10.2008 IN 31.7.2009 IN INVALIDOV, KI JIM JE BILA V TEM
OBDOBJU POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOýEN ýASA SPREMENJENA V POGODBO O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOýEN ýAS

Obrazec JR – 2 (obrazec mora biti v celoti izpolnjen)
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Obrazec JR - 3

POTRDILO

Potrjujemo, da je bila oseba s statusom invalida __________________________________________ ,
EMŠO ________________ , prijavljena na ZRSZ kot brezposelna od ____________ do ____________.

Potrjujemo tudi, da delodajalec _________________________________________________________
za zaposlitev zgoraj navedene osebe od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v zadnjih treh
proraþunskih letih ni prejel finanþnih sredstev, ki predstavljajo državno pomoþ za zaposlitev
brezposelnega invalida iz programa aktivne politike zaposlovanja.

Podpis odgovorne osebe Zavoda RS za zaposlovanje
Obmoþna služba _____________________________

Žig ZRSZ

Kraj in datum:
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Priloga JR – 4 (seznama ne pošljete na Sklad, ker ni del vloge)

SEZNAM IZ PRILOGE I, ýLENA 32, POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1
POGLAVJE 2
POGLAVJE 3
POGLAVJE 4
POGLAVJE 5
05.04
05.15
POGLAVJE 6
POGLAVJE
POGLAVJE
POGLAVJE
POGLAVJE
POGLAVJE
POGLAVJE

7
8
9
10
11
12

POGLAVJE 13
ex. 13.03
POGLAVJE 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
POGLAVJE 16
POGLAVJE 17
17.01
17.02
17.03
17.051
POGLAVJE 18
18.01
18.02
POGLAVJE 20
POGLAVJE 22
22.04
22.05
22.07
ex. 22.08²
ex. 22.09³

Žive živali
Meso in užitni klavniþni izdelki
Ribe, raki in mehkužci
Mleko in mleþni izdelki; ptiþja jajca; naravni med
Živalska þreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih
Proizvodi živalskega porekla, ki niso navedeni ne zajeti na drugem mestu;
mrtve živali iz 1. ali 3. poglavja, neuporabne za þloveško prehrano
Živo drevje in druge rastline; þebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in
okrasno listje
Užitne vrtnine in nekateri koreni in gomolji
Užitno sadje in orešþki; lupine agrumov ali dinj in lubenic
Kava, þaj in zaþimbe, razen maté þaja ali (št. 09.03)
Žita
Proizvodi mlinske industrije; slad in škrob; gluten; inulin
Oljna semena in plodovi; razno zrnje; semena in plodovi; industrijske in
zdravilne rastline; slama in krma
Pektin
Masti in druge prašiþje mašþobe, stiskane ali topljene, perutninske mašþobe
Mašþobe živali vrste goved, ovac in koz; surove ali topljene (vkljuþno »premier
jus«)
Stearin iz užitne prašiþje masti, oleostearin, olje iz užitne prašiþje masti; olje iz
loja in oleo-olje, neemulgirani, nemešani ali kako drugaþe pripravljeni
Masti in olja rib in morskih sesalcev, preþišþeni ali nepreþišþeni
Nehlapna rastlinska olja, tekoþa ali trdna, surova, rafinirana ali preþišþena
Živalska ali rastlinske masti in olja, hidrogenirani, rafinirani ali nerafinirani,
toda nadalje nepredelani
Margarine, preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora
Ostanki, dobljeni pri predelavi mašþob ali voskov živalskega ali rastlinskega
izvora
Izdelki iz mesa, rib, rakov ali mehkužcev
Sladkor iz sladkorne pese in sladkornega trsa, v trdnem stanju
Drugi sladkorji; sirupi; umetni med in mešanice umetnega in naravnega
medu; karamelni sladkor
Melase, z dodatkom ali brez dodatka barvil
17.05 Sladkorji, sirupi in melase, z dodatki za aromatiziranje ali barvili,
razen sadnih sokov, ki vsebujejo poljubno maso dodanega sladkorja
Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen
Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava
Proizvodi iz vrtnin, sadja, lupinastega sadja ali drugih delov rastlin
Grozdni mošt, delno fermentiran, katerega fermentacija je ustavljena
brez dodajanja alkohola
Vino iz svežega grozdja; grozdni mošt, katerega fermentacija je
ustavljena z dodajanjem alkohola
Druge fermentirane pijaþe (npr. jabolþnik, hruškovec in medica)
Etanol in destilirane pijaþe, denaturirane in nedenaturirane, s katero koli
9
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22.104
POGLAVJE 23
POGLAVJE 24
24.01
POGLAVJE 45
45.01
POGLAVJE 54
54.01
POGLAVJE 57
57.01

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

vsebnostjo etanola, pridelane iz kmetijskih proizvodov iz Priloge I k
Pogodbi, razen likerjev in drugih alkoholnih pijaþ in mešanih alkoholnih
pripravkov – esenc – za proizvodnjo pijaþ
Kis in nadomestki kisa
Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali
Nepredelan tobak; tobaþni odpadki
Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; zdrobljena, drobljena ali
zmleta pluta; odpadki plute
Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki
(vkljuþno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)
Konoplja (Cannabis sativa), surova ali predelana, toda nepredena;
konopljeno predivo in odpadki (vkljuþno z odpadki preje in
razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

² Oznaka, dodana s þlenom 1 Uredbe Sveta Evropske gospodarske skupnosti št. 7a z dne 18.
decembra 1959 (UL. št. 7.30 l. 1961, str. 71 – Posebna izdaja (Angleška razliþica) 1959-1962,
str. 68).
³ Oznaka, dodana s þlenom 1 Uredbe Sveta Evropske gospodarske skupnosti št. 7a z dne 18.
decembra 1959 (UL. št. 7.30. l. 1961, str. 71 – Posebna izdaja (Angleška razliþica)1959-1962, str.
68).
4 Oznaka, dodana s þlenom 1 Uredbe Sveta Evropske gospodarske skupnosti št. 7a z dne 18.
decembra 1959 (UL št. 7.30. l. 1961, str. 71 – Posebna izdaja (Angleška razliþica) 1959-1962, str.
68).

Sklad Republike Slovenije
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
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Št. 430-34/2009-1
Ob-2619/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske (Uradni list RS-MP, št. 11/95), Protokola
dvanajstega zasedanja Skupnega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisanega 13. novembra 2008
v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Madžarske
v letih 2010 – 2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2010-2011
na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede (hrana in zdravje);
– medicinske vede;
– okoljske vede;
– nacionalna dediščina in sodobni družbeni izzivi.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Vlada
Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Madžarsko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih raziskovalcev na okvirne progra-

me Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika
o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06,
106/06 in 39/07).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
madžarski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita
pristojni instituciji (na Madžarskem: National
Office for Research and Technology, www.
nkth.gov.hu). Kontaktna oseba na madžarski strani je Peter Judak, e-mail: peter.judak@nkth.gov.hu.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne
3. 3. 2008.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, v nadaljnjem besedilu:
mešana komisija). Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda Upravni odbor agencije
na podlagi izbire mešane komisije, na katero je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010-2011 znaša okvirno 88.000 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju mešane komisije, ki bo predvidoma potekalo v zadnji četrtini leta 2009.
Sofinanciranje v letih 2010 -2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v na Madžarskem;
– stroške bivanja za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije (***), vendar največ do 100
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EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni),
ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti
domov največ do 1.252 EUR mesečno.
– dnevnice za madžarske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.
Izbrane raziskovalne organizacije madžarskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo
akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo
v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj,
prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije in Vlada
Republike Madžarske v letih 2010-2011«
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne
štejejo prijave, ki so pravočasno oddane
v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do 30. 4. 2009, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti v Sloveniji do 30. 4.
2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-HU-03-A/2009) in
B (ARRS-MS-HU-03-B/2009). Obrazca A in
B morata najkasneje 30. 4. 2009 do 12. ure
prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi
na naslov: razpis-madzarska10-11@arrs.si
(zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca A so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo
biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne.
Za pravilno oddane prijave štejejo prijave,
ki so v roku oddane v pisni in elektronski
obliki, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali
nepravilno opremljenih ali oddanih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala
in jih bo zavrgla.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 2. 5. 2009 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71 vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Št. 430-18/2009-1
Ob-2620/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Romunije (Uradni list RS, št. 9/02, MP 2/02)
in Protokola tretjega zasedanja Skupnega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Romunijo,
ki je bil podpisan po pisni poti dne 24. decembra 2007 v Ljubljani in Bukarešti, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Romunije v letih 2010 – 2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
romunskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2010–2011 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovnih ved (tehnološko usmerjena fizika, kemija in matematika, farmacija);
– biotehnologije (hrana in zdravje);
– novih materialov in nanotehnologij;
– medicinskih ved;
– informacijskih in komunikacijskih tehnologij (vključno z računalništvom in informatiko);
– okoljske vede (ekologija);
– nacionalne dediščine in sodobnih družbenih izzivov.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Vlada
Republike Slovenije in Vlada Romunije.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Romunijo, povečati
mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev
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v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika
o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06,
106/06 in 39/07).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
romunski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita
pristojni instituciji (v Romuniji: Ministrstvo
za izobraževanje, raziskave in inovacije,
www.mct.ro). Kontaktna oseba na romunski strani je Prof. Vasile Lungu, e-pošta:
vlungu@mct.ro.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne
3. 3. 2008.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Romunijo, v nadaljnjem besedilu: mešana komisija). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na
podlagi izbire mešane komisije, na katero je
agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010-2011 znaša okvirno 41.000 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju mešane komisije, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2009.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Romuniji;
– stroške bivanja za romunske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu

B kategorije (***), vendar največ do 100
EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni),
ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti
domov največ do 1.252 EUR mesečno.
– dnevnice za romunske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.
Izbrane raziskovalne organizacije romunskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo
akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo
v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj,
prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Romunije v letih 2010–2011« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki
so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno,
če prispe v vložišče agencije do 1. 6. 2009,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti v Sloveniji do 1. 6. 2009, najkasneje do
12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki
(ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-RO-03-A/2009) in
B (ARRS-MS-RO-03-B/2009). Obrazca A in
B morata najkasneje 1. 6. 2009 do 12. ure
prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov: razpis-romunija10-11@arrs.si
(zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca A so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo
biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne.
Za pravilno oddane prijave štejejo prijave,
ki so v roku oddane v pisni in elektronski
obliki, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali
nepravilno opremljenih ali oddanih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala
in jih bo zavrgla.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 3. 6. 2009 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Petji Stanovnik, po tel. 01/400-59-12 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: petja.stanovnik@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 430-19/2009-1
Ob-2621/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Uredbe
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Češke
(Uradni list RS, št. 59/03, MP, št. 14/03) in
Protokola 10. zasedanja skupnega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
Republike Slovenije in Češke Republike,
podpisanega dne 21. oktobra 2008, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Češke Republike v letih 2010–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih
in čeških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2010–2011 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Vlada
Republike Slovenije in Vlada Češke Republike.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Češko Republiko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št.39/06,
106/06 in 39/07).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
češki vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določita pristojni
instituciji (na Češkem: Ministrstvo za izobraževanje in raziskave Češke Republike,
www.msmt.cz). Kontaktna oseba na češki
strani je Jana Bystricka, e-pošta: jana.bystricka@msmt.cz.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje Republike Slovenije in Češke
Republike, v nadaljnjem besedilu: mešana
komisija). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire mešane komisije, na katero je
agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2011 znaša okvirno 90.000 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju mešane komisije, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2009 v Pragi.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Češki Republiki;
– stroške bivanja za češke raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih
pa v primeru zasedenosti domov največ do
1.252 EUR mesečno.
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– dnevnice za češke raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.
Izbrane raziskovalne organizacije češkim
raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja
(kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo
dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem
znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas
trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj,
prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke
Republike v letih 2010–2011« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki
so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če
prispe v vložišče agencije do 30. 6. 2009,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti v Sloveniji do 30. 6. 2009, najkasneje
do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-CZ-03-A/2009) in
B (ARRS-MS-CZ-03-B/2009). Obrazca A in
B morata najkasneje 30. 6. 2009 do 12. ure
prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi
na naslov: razpis-ceska10-11@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov
iz obrazca A so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo
biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne.
Za pravilno oddane prijave štejejo prijave,
ki so v roku oddane v pisni in elektronski
obliki, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno opremljenih ali oddanih prijav komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in jih bo zavrgla.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 2. 7. 2009 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Petji Stanovnik, po tel. 01/400-59-12 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: petja.stanovnik@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 430-33/2009-1
Ob-2622/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
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(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Uredbe
o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju
znanstvenih raziskav (Uradni list RS, št.
14/06 – MP; v nadaljevanju: uredba o ratifikaciji), protokola srečanja Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: MVZT)
in Komisariata za atomsko energijo z dne
26. 6. 2009 v Aix en Provence, ter izjave
MVZT o zagotovitvi sredstev z dne 18. 3.
2009, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije
in Komisariatom za atomsko energijo
(CEA) Francoske republike
v letih 2009–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih
projektov na navedenih področjih:
Znanosti o življenju
– Novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres,
regeneracijo tkiv ter staranje
– Možganski tumorji: imaging in nove
terapije
Raziskave globalne varnosti
– Monitoring radioaktivnosti (meritve
kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem)
– Detekcija skritih objektov in eksplozivov
Jedrska energija
– Jedrska varnost (staranje materialov,
digitalni I&C, podaljšanje življenjske dobe,
človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče)
– Odstranjevanje radioaktivnih odpadkov
– Nove reaktorske tehnologije
– Jedrski podatki
– Reaktorska dozimetrija
Nove tehnologije za energijo
– Materiali za napredne baterije
– Napredni katalizatorji za PEM (polimerne elektrolitske membrane), gorivne celice
– Produkcija vodika, shranjevanje in distribucija.
Projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Vlada
Republike Slovenije in Komisariat za atomsko energijo (CEA) Francoske republike.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki,
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raz-
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iskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Komisariatom za atomsko energijo in tako omogočiti poglobitev znanja ter
znanstveno-tehnološki napredek na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem
slovenskih in francoskih raziskovalcev.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Prijavitelji iz 3. točke tega razpisa morajo
izpolnjevati pogoje iz uredbe o ratifikaciji.
Slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki
se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot
jih določa 29. člen Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti in 8. oziroma 9. člen
Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene
in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št.
39/06, 106/06 in 39/07). Vodja projekta mora
imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur.
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav (francoski
raziskovalec mora biti zaposlen pri CEA).
Slovenski in francoski vodja morata vložiti
prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga
določata pristojni instituciji (v Franciji: CEA
www.cea.fr). Kontaktna oseba na francoski
strani je Anne-Marie Birac, e-mail: anne-marie.birac@cea.fr.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni slovensko-francoski upravni odbor
MVZT in CEA, v nadaljnjem besedilu: mešana komisija). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na
podlagi izbire mešane komisije, na katero je
agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2009–2011 znaša okvirno 420.000 EUR.

Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju mešane komisije, ki bo predvidoma potekalo konec junija 2009.
Sofinanciranje v letih 2009–2011 je vezano na zagotovitev sredstev s strani MVZT,
na sprejem finančnega načrta agencije za
navedena leta ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala delo raziskovalcev ter neposredne materialne stroške
in stroške storitev v zvezi z raziskovalnim
delom, ne pa stroškov amortizacije. Stroškov priprave in prijave na projekt prijavitelj
ne more uveljavljati. Najboljši projekti bodo
sofinancirani v višini največ do 75 odstotkov
upravičenih stroškov.
Na podlagi podrobneje izdelanega finančnega načrta bo prejemnik (slovenski
nacionalni partner, katerega projekt bo sofinanciran) ob podpisu pogodbe prejel sredstva v višini do 50% vrednosti predmeta
pogodbe. Ta sredstva bodo prejemniku izplačana v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.
V pogodbi se določi datum začetka izvajanja
projekta oziroma izvajanja slovenskega dela
projekta. Preostanek sredstev bo prejemnik
prejel v skladu z določili pogodbe.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. oktobra 2009 do 30. septembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj,
prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Vlado Republike Slovenije in Komisariatom
za atomsko energijo (CEA)« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki
so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če
prispe v vložišče agencije do 29. 5. 2009,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti v Sloveniji do 29. 5. 2009, najkasneje
do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je
lahko samo ena prijava. Prijava na javni
razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena
in podpisana prijavna obrazca A (ARRSMS-CEA-03-A/2009) in B (ARRS-MSCEA-03-B/2009). Obrazca A in B mora prijavitelj priložiti v ovojnico tudi v elektronski
obliki na CD-ROM ali DVD. Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake
kot pisne. Za pravilno oddane prijave se
štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in
elektronski obliki, pri čemer je za identičnost
obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno opremljenih ali oddanih prijav komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in jih bo zavrgla.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 1. 6. 2009 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 15. septembra.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, interesenti pa
jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za
mednarodno sodelovanje.
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Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 430-29/2009-1
Ob-2623/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije
(Uradni list RS, št. 81/02, MP 21/02), in
Protokola 4. zasedanja skupne slovensko
srbske komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Srbijo z dne 19. 10. 2007 v Beogradu, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Srbije
v letih 2010–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih
in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2010–2011.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Vlada
Republike Slovenije in Vlada Republike Srbije.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Srbijo,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih tujih razisko-

valcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika
o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06,
106/06 in 39/07).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
srbski vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji (v Srbiji: Ministrstvo za znanost
in tehnološki razvoj Republike Srbije, www.
nauka.gov.rs).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Prednost pri izbiri projektov bodo imeli
predlogi projekti z novimi temami in novimi
projektnimi skupinami, ki niso bili sofinancirani v obdobju 2008–2009. Predlog izbora
prijav za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Mešana komisija
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, v nadaljnjem besedilu: mešana komisija).
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda
Upravni odbor agencije na podlagi izbire
mešane komisije, na katero je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2011 znaša okvirno 130.000 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju mešane komisije, ki bo predvidoma potekalo v mesecu novembru 2009
v Ljubljani.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Srbiji;
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– stroške bivanja za srbske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih
pa v primeru zasedenosti domov največ do
1252 EUR mesečno.
– dnevnice za srbske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.
Izbrane raziskovalne organizacije srbskim raziskovalcem, ne glede na dolžino
bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo
akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo
v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj,
prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Srbije v letih 2010–2011« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
v vložišče agencije. Za pravočasne štejejo
prijave, ki so pravočasno oddane v pisni
in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do
17. junija 2009, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti v Sloveniji do 17. junija 2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-RS-03-A/2009)
in B (ARRS-MS-RS-03-B/2009). Obrazca
A in B morata najkasneje 17. junija 2009 do
12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot
prilogi na naslov razpis-srbija10-11@arrs.si
(zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca A so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo
biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne.
Za pravilno oddane prijave štejejo prijave,
ki so v roku oddane v pisni in elektronski
obliki, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali
nepravilno opremljenih ali oddanih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala
in jih bo zavrgla.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 19. junija 2009 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Petji Sta-
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novnik, po tel. 01/400-59-12 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: petja.stanovnik@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 330-0018/2009
Ob-2430/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področja razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Puconci (Ur. l. RS,
št. 73/07) ter Odloka o proračunu Občine
Puconci za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 119/08)
objavlja Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci
javni razpis
za dodelitev sredstev na področju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Puconci za leto 2009
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2009 v okvirni višini 68.100,00 EUR, od
tega na proračunski postavki:
– 4011005 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov v okvirni višini 6.500
EUR,
– 4011002 Neposredna plačila v kmetijstvo v okvirni višini 59.600 EUR,
– 4102171 Regresiranje obrestne mere
v okvirni višini 2.000 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
III. Ukrepi in upravičenci: upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od objave razpisa in do 15. 11.
2009. Dokazila/plačani računi za izvedene
aktivnosti morajo biti z datumom iz tega
obdobja. Za vse razpisane ukrepe velja, da
gre za državne pomoči, ki se ne morejo
dodeljevati za nazaj za dejavnosti, ki so bile
že izvedene.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
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.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov naložb,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
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1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd. …),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
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, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,

– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska
poslopja; kašce, kozolci, skedenj, svinjak,
čebelnjak, itd.), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– 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.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
– Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali pro
izvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč.
3. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
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in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so 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 za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje
storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev 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 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de minimis
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja na območju Občine Puconci, ki
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Puconci za leto 2009 v okvirni višini
8.000 EUR na proračunski postavki 4011002
Neposredna plačila v kmetijstvo.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, in sicer ne glede na to,
iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.

mi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009 do
15. 12. 2009.
IV. Rok in način prijave: razpis je odprt
do 15. 11. 2009.
Rok za oddajo vloge:
– do 15. 8. 2009 za prvo odpiranje in
obravnavo vlog in
– do 15. 11. 2009 za drugo odpiranje
vlog.
Vloga, ki je na voljo na sedežu uprave
Občine Puconci in objavljena na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si, se lahko
vloži neposredno v sprejemni pisarni občine
Puconci ali se pošlje na naslov Občina Puconci, Puconci 80.
V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija bo prvič odpirala in obravnavala
vloge prispele do 15. 8. 2009 in drugič vloge prispele do 15. 11. 2009. Komisija bo po
vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravila
strokovnih pregled vlog. Ocenila jih bo na
podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa
ter pripravila predlog prejemnikov sredstev,
ki ga bo predložila županu. Na podlagi predloga komisije bo župan izdal sklepe o izboru prejemnikov sredstev, ki bo v obrazložitvi
utemeljil svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od pregleda vlog pisno pozvala, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Puconci v roku 8 dni od
prejema sklepa.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.
Občina Puconci

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.
III. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis
so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na
območju občine.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2009 do 15. 12. 2009,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2009 do 15. 12. 2009.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnost-

Stran

Št. 67100-0005/2009-1
Ob-2431/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa
v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 44/04) in
Letnega programa športa v Občini Zreče za
leto 2009 objavljam
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Zreče za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
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1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport.
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7. Pomembnejše športne prireditve
8. Delovanje društev na lokalni ravni.
II. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo športna
društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Zreče oziroma je
program namenjen občanom Občine Zreče,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih
(velja le za športna društva).
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsebovati
vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih. Prijave morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13/b, Zreče. Na ovojnici morata biti navedena polna naslova prejemnika
in pošiljatelja ter pripis “Ne odpiraj – Javni
razpis šport 2009”. Zadnji rok za oddajo prijav je torek, 28. april 2009 do 12. ure. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v tajništvu občine.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija za odpiranje vlog prispelih
na javni razpis v skladu s kriteriji, merili in
postopkom določenim v Pravilniku o sofinanciranju športa v Občini Zreče ter določili
Letnega programa športa v Občini Zreče za
leto 2009.
O izidu javnega razpisa bodo vsi vlagatelji pisno obveščeni. Izbrani izvajalci letnega
programa športa bodo pozvani k podpisu
pogodbe.
V. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo
v tajništvu Občine Zreče v času uradnih ur
ali na internetni strani Občine Zreče (www.
zrece.si), dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. 03/757-17-00.
Občina Zreče
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Ob-2432/09
Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava
(Uradno glasilo, št. 5/2000 in Uradni list RS,
št. 106/05) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in dejavnosti
1. Občina Vipava bo v letu 2009 sofinancirala naslednje kulturne programe in
dejavnosti:
– program redne dejavnosti izvajalcev,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– nakup in vzdrževanje opreme in prostorov,
– varstvo kulturne in naravne dediščine.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2009 je za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno
47.000,00 EUR.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva
s sedežem na območju Občine Vipava, ki so
registrirana za izvajanje kulturnih programov
oziroma dejavnosti.
4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije, plan dela za leto 2009 in poročilo o delu
za leto 2008.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti
z oznako »Kulturni programi in dejavnosti v letu 2009«, na naslov Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15,
Vipava vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava
Ob-2438/09
Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 27/05) in 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) objavlja
župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2009
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet sofinanciranja so naslednje
vsebine: poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih
sekcij in kulturna dejavnost drugih društev,
ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost;
kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine; kulturna dejavnost predšolske in
osnovnošolske populacije, vendar le v delu,
ki presega vzgojno izobraževalne programe;
izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti; nakup in
vzdrževanje opreme za izvedbo programov
ter vzdrževanje prostorov; kulturna izmenjava.
3. Področja sofinanciranja so:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redna dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih
društev;

d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekti in prireditve;
f) kulturna izmenjava;
g) izobraževanje;
h) investicijsko vzdrževanje prostorov
kulturnih društev.
4. Na razpisu lahko za področja sofinanciranja od točke 3.a do točke 3.d in za
področje sofinanciranja pod točko 3.h (poslovanje kulturnih društev, redna dejavnost
kulturnih društev, redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev, nakup in vzdrževanje
opreme kulturnih društev ter investicijsko
vzdrževanje prostorov kulturnih društev) sodelujejo društva, ki imajo v imenu društva:
kulturno.
Za področja sofinanciranja od točke 3.e
do točke 3.g (projekti in prireditve, kulturna
izmenjava, izobraževanje) pa lahko sodelujejo kulturna društva; ostala društva, ki
imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano
kulturno dejavnost; zveze kulturnih društev,
ki jih ustanovijo kulturna društva; zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti
na področju kulture; javni zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja; samostojni kulturni
izvajalci.
5. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da so registrirani za izvajanje kulturne
dejavnosti najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih
dejavnosti;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode;
– posamezni samostojni kulturni izvajalci morajo imeti stalno bivališče v Občini
Medvode.
6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov v letu 2009,
so določeni v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 27/05).
7. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja od točke
3.a do točke 3.g je 145.100,00 evrov, za
točko 3.h. pa 30.000,00 evrov.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da
lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev. V primeru velikega števila prijav bo
občina določila najvišje število prijav, ki jih
bo sofinancirala posameznemu prijavitelju.
Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2009.
8. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2009.
9. 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.
10. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako
»Javni razpis – Kultura 2009 – Ne odpiraj!«
na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
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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 nepravočasno prispele vloge.
12. 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.
13. Naročnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh od datuma
odpiranja prijav. 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.
14. Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode;
– besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode
v letu 2009;
– razpisni obrazec: Prijava na javni razpis;
– razpisne obrazce za posamezna področja financiranja;
– obrazec: Zahtevek za izplačilo;
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju za
leto 2009;
– obrazce poročil za posamezna področja financiranja.
15. Prijave morajo biti predložene na
ustreznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci
pridobijo na spletni strani Občine Medvode
www.medvode.si.
Prijavitelj s prijavo na razpis potrjuje, da
sprejema pogoje, merila in kriterije, navedene v tem javnem razpisu in pripadajoči
razpisni dokumentaciji.
16. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel.
031/241-773 (Franc Cegnar) in na tel.
361-95-25 (Tatjana Komac).
Občina Medvode
Ob-2439/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08), 5. člena Pravilnika
o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št.
48/08) ter Letnega programa športa v Občini
Medvode za leto 2009, sprejetega na 17. seji
Občinskega sveta Občine Medvode dne 3. 3.
2009, objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Medvode za leto 2009
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev
proračuna Občine Medvode je sofinanciranje programov:
A) Športni programi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine:
a) Športna vzgoja predšolskih otrok;
b) Športna vzgoja šoloobveznih otrok;
c) Športna vzgoja mladine;
d) Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.

e) Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
2. Športna dejavnost študentov;
3. Športno rekreativna dejavnost odraslih;
4. Kakovostni šport;
5. Vrhunski šport;
6. Šport invalidov;
7. Razvojne in strokovne naloge v športu:
a) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
b) Založniška dejavnost in informacijski
sistemi na področju športa;
c) Športne prireditve in promocijska dejavnost;
d) Delovanje športnih društev in zvez
športnih društev;
B) Redno in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov in površin.
3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za programe A je 152.700,00 EUR,
za redno in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin pod B pa 31.300,00
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.
4. Na razpis za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo:
– športna društva;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem v občini;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa
in ki poleg navedenih izpolnjujejo tudi
naslednje pogoje:
– delujejo najmanj eno (1) leto od objave
javnega razpisa;
– imajo sedež v občini, izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju;
– izvajajo športne programe, ki so vključeni v letni program športa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo prijavljenih športnih programov;
– imajo za športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj štirideset (40)
tednov v letu;
– imajo urejeno evidenco o članih in registriranih tekmovalcih, ki plačujejo predpisano članarino;
– imajo urejeno pravno statusno dokumentacijo v skladu z zakonom in delujejo
v skladu z zakonom;
– občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov
in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih
dejavnosti.
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov v letu 2009, so določeni
v Pravilniku o sofinanciranju in vrednotenju
športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 48/08).
6. Prijavitelji lahko z istim programom
kandidirajo le na enem občinskem javnem
razpisu v letu 2009.
7. Dodeljena sredstva morajo izvajalci
porabiti v letu 2009.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave razpisa v Uradnem listu RS
in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog:
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Vloga mora biti poslana na ustreznem
prijavnem obrazcu po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
ali v zapečateni kuverti oddana v tajništvu
občine.
Vloga mora biti poslana v ovojnici
z oznako: »Javni razpis – šport 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 oddana v tajništvu občine.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
10. 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.
11. 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
programov športa v letu 2009.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani
Občine Medvode www.medvode.si. Razpisno dokumentacijo lahko v razpisnem roku
prijavitelji dvignejo tudi na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode, v času
uradnih ur, ali na Zavodu za šport in prireditve Medvode, v pisarni št. 36, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, v času uradnih ur.
13. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec na javni razpis,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– obrazec za zahtevek za izplačilo –
šport,
– obrazec za polletno vsebinsko poročilo
o izvajanju letnega programa športa,
– obrazec za letno poročilo o porabi
sredstev,
– Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 48/08).
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Zavodu
za šport in prireditve Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, pri Ines Hižar, tel.
01/362-62-22.
Občina Medvode
Št. 330-4/2009-3(06)
Ob-2441/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (Ur.
l. RS, št. 113/07) ter Odloka o proračunu
Občine Rogašovci za leto 2009 (Ur. l. RS,
št. 10/09) objavlja Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci
razpis
za dodelitev državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Rogašovci
za leto 2009
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za ure-
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sničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Rogašovci za leto 2009 v okvirni
višini 30.000,00 EUR, in sicer za:
– dodelitev državnih pomoči – skupinske
izjeme v okvirni višini 21.000,00 EUR,
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za
primarno proizvodnjo
– Posodabljanje kmetij
– Urejanje pašnikov
– Urejanje kmetijskih
zemljišč
2. Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij
3. Pomoč za arondacijo
4. Pomoč za
spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
5. Zagotavljanje
tehnične podpore
v kmetijskem sektorju

13.000,00 EUR

4.000,00 EUR
1.000,00 EUR
1.000,00 EUR
2.000,00 EUR.

– dodelitev državnih pomoči – de minimis
v okvirni višini 9.000,00 EUR
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja.
Sredstva v proračunu so omejena.
Kolikor sredstva za posamezen ukrep ne
bodo porabljena, se lahko prerazporedijo
na ostale ukrepe. V primeru porabe sredstev bo Občina Rogašovci objavila zaprtje
razpisa.
III. Ukrepi in upravičenci: za vse razpisane ukrepe 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 Občine Rogašovci
(izdana odločba s strani Občine Rogašovci)
in do 15. 12. 2009. Dokazila/plačani računi
za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
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.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
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Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd. …),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
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, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev
s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije skupaj z deležem, ki ga sofinancira
država ne sme presegati 50% upravičenih
stroškov obračunane zavarovalne premije.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje živali zaradi bolezni.
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
3. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
4. Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov 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,
– izvajalci pomoči za spodbujanje pro
izvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
po pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost. Občina z izvajalci sklene
pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in
oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi
uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja
kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za
zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih
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normativov ali programov presoje vplivov na
okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov.
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 in delavcev 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.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so 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 za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev. Vsak prispevek nečlanov se
omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Občina z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev 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 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske

Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2009 do 30. 9. 2009.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009 do
30. 9. 2009.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 30. 9. 2009.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu uprave Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani Občine Rogašovci http://obcina-rogasovci.si. Vloga se vloži
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga:
Razpis Kmetijstvo – skupinske izjeme« oziroma »Ne odpiraj vloga: Razpis Kmetijstvo
– de minimis« neposredno v sprejemni pisarni Občine Rogašovci ali pa se pošlje na
naslov Občinska uprava Občine Rogašovci,
Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci. Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo prispela do
30. septembra 2009 do 12. ure. Na hrbtni
strani kuverte morata biti polni naziv in naslov prijavitelja.
V. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila
pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi
predloga komisije bo občinska uprava izdala
odločbo. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema
odločbe. Odločitev župana je dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže,

podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de minimis
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja na območju Občine Rogašovci,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Rogašovci za leto 2009 v okvirni
višini 9.000,00 EUR:
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, in sicer ne glede na
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
III. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis
so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno
dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter
imajo sedež na območju občine.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2009 do 30. 9. 2009,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
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neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele
po 30. 9. 2009 ali po porabi sredstev se kot
prepozne zavržejo.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občinski upravi Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci
ali na tel. 02/55-88-814, kontaktna oseba
Nataša Hašaj.
Občina Rogašovci
Ob-2442/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Odloka o sofinanciranju otroških in
mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št.
11/09) in Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2009 (Uradni list RS, št.
122/08), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških
in mladinskih programov in projektov
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in
projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:
a) področje otrok:
– program oziroma projekt je namenjen
otrokom v starosti do vključno 14 let,
– vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– dejavnosti med šolskimi počitnicami,
– preventivne aktivnosti,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki,
– dvigovanje kakovosti življenja otrok,
– kakovostno preživljanje prostega
časa,
– neformalno učenje, izobraževanje in
usposabljanje,
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija otrok v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
b) področje mladine:
– program oziroma projekt je namenjen
mladim v starosti od 15 do 29 let,
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj,
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi,
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih,
– aktualne mladinske iniciative,
– kreativno preživljanje prostega časa
– informacijske dejavnosti.
Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v:
– formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah,
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– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– turistična potovanja, turistični izleti in
turistična letovanja,
– športna tekmovanja in športne programe,
– programe in projekte s pretežno internetno vsebino,
– vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en letni otroški ali mladinski program ali največ tri
otroške ali mladinske projekte.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
otroških in mladinskih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih
proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– mladinski sveti,
– druge pravne osebe in izvajalci, ki niso
profitnega značaja in katerih izvajanje programov ali projektov, namenjenih otrokom in
mladim, je izkazana kot glavna dejavnost.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto v kateri je
najmanj 85% otrok in mladostnikov iz Mestne občine Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju otroških ali
mladinskih dejavnosti in delujejo najmanj
eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini 50% vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje
tudi prostovoljno delo v višini 10% vrednosti
prijavljenega programa ali projekta),
– program ali projekt se izvaja na območju ali v interesu mestne občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– vsebina programa ali projekta mora
ustrezati predmetu javnega razpisa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 85.000 €, od tega:
– za programe/projekte pravnih oseb, ki
upravljajo z občinskim premoženjem v višini
29.000 €,
– za otroške in mladinske programe ali
projekte v višini 56.000 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

5. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni
št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v zaprti
kuverti s pripisom »Javni razpis OMD 2009
– Ne odpiraj «.
7. Rok za prijavo na razpis je do 28. 4.
2009 do 11. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (28. 4. 2009 do 11. ure) prispe na
naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in
naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepopolne vloge bodo
zavržene.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
9. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/335-03-53
(Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica
ŠT. 4101-12/2009
Ob-2443/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 4/05) in
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01, 27/02, 110/02, 15/03), ter sprejetega
letnega programa športa, objavlja Občina
Žiri
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Žiri za leto 2009
Občina Žiri bo v letu 2009 sofinancirala
programe športa v skupni višini 65.000,00
EUR iz proračunske postavke 08.1.1.1. –
Izvajanje letnega programa športa.
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja
oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje
in izobraževanja iz Občine Žiri,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, oziroma da imajo organizacije
v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo sedež v Občini Žiri,
– da imajo društva urejeno evidenco
o članstvu in dokumentacijo kot to določa
zakon o društvih,
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– da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da se prijavijo na razpis za dodelitev
sredstev iz proračuna Občine Žiri, namenjenih izvajanju letnega programa športa in
dostavijo občinski upravi poročila o članstvu,
realizaciji programov, doseženih rezultatih in
planu aktivnosti za prihodnje leto.
II. V letu 2009 bomo sofinancirali naslednje programe športa v okvirni višini
sredstev:
I. Športna vzgoja otrok in mladine
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2,0%
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
12,0%
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjena v kakovostni
in vrhunski šport
40,1%
II. Kakovostni šport
14,5%
III. Vrhunski šport
0,0%
IV. Športna rekreacija
5,0%
V. Šport invalidov
0,4%
VI. Specifične športne panoge
4,0%
VII. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
4,0%
VIII. Športne prireditve
3,0%
IX. Informacijski sistem na področju športa
5,0%
X. Delovanje športnih društev
3,0%
Rezerva
7,0%
Skupaj:
100,0%
Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi pogojev, meril in normativov ter kriterijev za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino in glede na razširjenost in uspešnost, ki jih vsebuje Pravilnik
o merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Žiri.
III. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– obrazec Poročilo o delu športnega
kluba / društva oziroma obrazec Poročilo
o delu športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok,
– plan dela in koledar športnih prireditev
in akcij v društvu oziroma organizaciji,
– koledar oziroma razpored tekmovanj in
ligaških srečanj v občini, regiji, republiki,
– fotokopijo pogodbe, sklenjene s trenerji
in strokovnimi kadri, ki redno vadijo vadeče
skupine oziroma tekmovalne selekcije v društvu oziroma organizaciji,
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov in program
izobraževanja,
– pogodbe za uporabo in najem športnih
objektov, ki jih uporablja društvo ali klub in
niso v lasti občine,
– plan potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del na športnih objektih s popisi
in predračuni ter finančno konstrukcijo za
objekte, katerih lastnik je društvo oziroma
organizacija,
– v primeru, da se na razpis občine prijavljate prvič, pa še: fotokopijo odločbe o registraciji, fotokopijo pravil delovanja društva
oziroma statut.
IV. Rok in način prijave: razpisni obrazci so na voljo v tajništvu Občine Žiri in na
spletni strani www.ziri.si. Rok za prijavo na
razpis je do 15. 5. 2009. Svoje prijave z zah-
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tevanimi podatki in prilogami pošljete na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, Žiri.
V. Dodelitev sredstev: pravočasno prispele vloge obravnava štiričlanska strokovna komisija za šport, ki jo za vodenje
postopka javnega razpisa imenuje župan
in jo sestavljajo en predstavnik občinske
uprave in trije predstavniki dejavnosti športa
v občini. Komisija pripravi predlog dodelitve
sredstev in ga posreduje županu, ki z izvajalci programov športa sklene pogodbe
o sofinanciranju izvedbe predlaganih programov športa.
Občina Žiri

1.300,00 EUR
7.800,00 EUR
26.065,00 EUR
9.425,00 EUR
0,00 EUR
3.250,00 EUR
260,00 EUR
2.600,00 EUR
2.600,00 EUR
1.950,00 EUR
3.250,00 EUR
1.950,00 EUR
4.550,00 EUR
65.000,00 EUR

Št. 330-0001/2009-2
Ob-2451/09
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(ZKmet-1) (Uradni list RS, št. 45/08), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert
za programsko obdobje 2008–2013 (Uradni
list RS, št. 63/08) (v nadaljevanju: pravilnik)
in Odloka o proračunu Občine Šentrupert za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08) Občina
Šentrupert objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja
v Občini Šentrupert v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa: Občina Šentrupert (v nadaljevanju: Občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za ohranjanje
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2009 v okvirni
višini 20.380 € po shemi državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po
pravilniku)
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva (Ukrep 1)
2. Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij (Ukrep
2)
3. Zagotavljanje tehnične
pomoči kmetijskemu
sektorju (Ukrep 4)
4. Investicije za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah (Ukrep 5)
5. Štipendiranje bodočih
nosilcev kmetij za šolsko
leto 2009/2010 (Ukrep 8)

Višina
sredstev
do 8.000 €
do 1.000 €
do 2.000 €
do 8.000 €
do 1.380 €

III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
– pravne in fizične osebe – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja,
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– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in gozdarstva na območju Občine,
– udeleženci izobraževanj kmetijskih poklicnih in srednjih šol.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
(Ukrep 1)
a) Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– 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 nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev,
– stroški prve postavitev oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, v ključno s pripadajočo opremo,
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti,
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno),
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme
namakalnih sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje porabe vode za najmanj 25%,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti: stroški strojnih storitev,
– agromelioracijska dela, ki ne pomenijo
posega v prostor (za površine nad 0,3 ha),
– postavitev večletnih nasadov: postavitev proti točne zaščite (za registrirane trajne
nasade nad 0,3 ha površine in 0,1 ha za
jagodičje).
c) Upravičenci do sredstev:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo
kriterije za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 70/2001 in ki so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo ter imajo sedež in
kmetijske površine na območju Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo
za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
Občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
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– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (kmetijsko svetovalna služba)
– v primeru, da je investicija večja od
50.000 €, je potrebno predložiti poslovni
načrt,
– v primeru, da je upravičenec majhno
ali srednje veliko podjetje (v nadaljevanju:
MSP), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi. Vsi ti
dokumenti se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na ime MSP-ja,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije,
– v primeru naložb v urejanje pašnikov:
izdelan načrt ureditve pašnika s popisom
del, opreme in tehnologije paše, ki ga izdela strokovna oseba (kmetijsko svetovalna
služba),
– v primeru naložb v postavitev namakalnih sistemov ali obnovo le-teh: izdelan načrt
namakalnega sistema in dokazilo, iz katerega je razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%,
– v primeru naložb v izvedbe agromelioracijskih del: izdelan načrt ureditve zemljišč
oziroma program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba in kopijo katastrskega
načrta,
– v primeru naložb v ureditev dovoznih
poti: izdelan načrt ureditve zemljišč, poljskih
in dovoznih poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro, ki ga izdela strokovna oseba,
– izjavo vlagatelja, da za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, razen za izdelavo projektne
dokumentacije,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40%
upravičenih stroškov investicije,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 100 €,
– najvišji znesek pomoči dodeljen s strani
Občine posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sem preseči 10.000 € v katerem
koli obdobju treh proračunskih let,
– največji znesek pomoči za urejanje
kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov, oziroma največ do 800 € na
hektar kmetijskega zemljišča,

– najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(Ukrep 2)
a) Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter domačih živali.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom
strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,
viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
c) Upravičenci do sredstev:
– mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, imajo
sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče
leto ter imajo sedež in kmetijske površine
na območju Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo
za:
– za tiste deleže pomoči, ki jih z uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– za kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– za kmetijska gospodarstva, ki imajo
površine, katere predmet so zavarovanja,
izven območja Občine.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letu 2009.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– pogoji v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za
leto 2009: Uradni list RS, št. 126/08),
– sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
g) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– finančna pomoč Občine znaša razliko
med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do višine
50% opravičljivih stroškov obračunane zavarovalne premije za posevke in plodove ter
živali zaradi bolezni,
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– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 20 €, najvišji pa 1.000 € na upravičenca na leto.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
3. Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju (Ukrep 4)
a) Cilj ukrepa:
Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja, usposabljanja in
svetovanja kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja.
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, se štejejo honorarji za
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje).
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih se štejejo stroški udeležbe, potni stroški,
stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov.
– Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali porekla niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in porekla imenovani.
– 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).
c) Upravičenci do sredstev:
– ustrezno registrirane organizacije, ki
opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz Občine,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
Občine.
d) Omejitve – Podpore se ne dodelijo
za:
– 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 storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
e) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– če gre za izvedbo izobraževanj, finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili
(kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.),

– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune za izvajanje drugih
del oziroma storitev. Vsi ti dokumenti se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na ime MSP-ja,
– 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 pristojne strokovne službe
(kmetijske svetovalne službe) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne
dejavnosti,
– v primeru, da je investicija večja od
50.000 €, je potrebno predložiti poslovni
načrt,
– v primeru, če so upravičenci člani
kmečkega gospodinjstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca kmečkega gospodarstva,
– v primeru, da je upravičenec MSP,
mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore.
e) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
f) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v kateremkoli
obdobju treh proračunskih let,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
g) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma ciljem ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
5. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
za šolsko leto 2009/2010 (Ukrep 8)
a) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so
predvideni za naslednike kmetij.
b) Upravičenec do sredstev:
Udeleženci izobraževanja poklicnih in
srednjih kmetijskih šol, s stalnim prebivališčem v Občini in so predvideni za prevzemnike kmetij.
c) Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak je udeleženec izobraževanja po
veljavnem (verificiranem) kmetijske srednješolskem izobraževalnem programu,
– dijak je predviden za naslednika kmetije.
d) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz

– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela.
f) Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
g) Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
h) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
4. Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah (Ukrep 5)
a) Cilji ukrepa:
Ustvariti pogoje in možnosti 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 (Uradni list RS, št. 61/05), kot so:
sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija pro
izvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača
obrt,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
b) Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme in strojev, razen
traktorjev,
– promocija izdelkov in storitev,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
c) Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju
Občine.
d) K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
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kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
e) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo:
– izpolnjen obrazec za štipendije – obr.
1,51,
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– izjavo, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o rednem vpisu,
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto,
– kopijo zadnjega računalniškega izpisa
subvencijskih obrazcev.
f) Finančne določbe:
Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo določena na podlagi
sprejetih sredstev proračuna in števila prijavljenih kandidatov.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Šentrupert v letu 2009«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so navedene
pri posameznem ukrepu in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za posamezne
ukrepe, določene v tem razpisu.
Prijavni obrazec – vloga je na voljo od
dneva objave razpisa do izteka prijavnega
roka na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali na spletni strani:
www.sentrupert.si.
Vlagatelji lahko vložijo izključno eno vlogo, to je vlogo za sofinanciranje izključno
enega ukrepa.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne, pravilno izpolnjene in oddane v predpisanem roku na predpisanem obrazcu
z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz tega razpisa.
VI. Obravnavanje vlog
Vse pravočasne in popolne vloge pregleda ter jih oceni na podlagi pogojev in
meril, ki so navedeni v tem razpisu, komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi ocene vlog naredi predlog razdelitve
sredstev po posameznem ukrepu. Komisija
lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz
naslednjih razlogov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine za leto 2009,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu Občine
za leto 2009.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom, s katerim se določi
višina odobrenih sredstev, namen in upravičeni stroški.
Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa.
Medsebojne obveznosti med Občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo,
v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
Občine izplačajo na podlagi zahtevka po-
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sameznega upravičenca, ki mora vsebovati
naslednje podatke:
– osnovne podatke o prejemniku (ime,
naziv, sedež, KMG-MID številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa),
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da prejemnik za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi
Občina od izplačevalca oziroma njeno višino
dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije) in
– poročilo o opravljenem delu.
Vsi računi in ostala dokazila se morajo
glasiti na ime upravičenca oziroma prejemnika sredstev; v primeru, da je prejemnik
sredstev vključen v sistem DDV, mora biti
prejemnik davčni zavezanec.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga
oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost
porabe ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine, najmanj enkrat letno.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem javnem
razpisu, mora prejemnik vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če
se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna Občine pred iztekom 5 let.
Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Roki za prijavo na javni razpis
Rok, do katerega morajo biti oddane popolne vloge, je do vključno 27. maja 2009 za
ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva,
Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu
sektorju, Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Šteje se, da je
vloga pravočasno oddana, če je najkasneje
do 27. 5. 2009, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 27. 5. 2009 oddana na pošti (datum
poštnega žiga).
Rok za oddajo popolne vloge za ukrep:
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij je do
vključno 15. oktobra 2009. Šteje se, da je
vloga pravočasno oddana, če je najkasneje
do 15. 10. 2009, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 15. 10. 2009 oddana na pošti (datum
poštnega žiga).
Rok za oddajo popolne vloge za ukrep:
Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za šolsko leto 2009/2010 je do vključno 10. septembra 2009. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 10. 9. 2009,
do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šen-

trupert, oziroma najkasneje do 10. 9. 2009
oddana na pošti (datum poštnega žiga).
Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom vlagatelja
na zadnji strani kuverte in z ustrezno oznako
ukrepa na sprednji strani kuverte:
– »za javni razpis – Naložbe v kmetijska
gospodarstva«,
– »za javni razpis – Tehnična pomoč
kmetijskemu sektorju«,
– »za javni razpis – Dopolnilna dejavnost«,
– »za javni razpis – Zavarovalne premije«,
– »za javni razpis – Štipendije v kmetijstvu«.
Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert v času uradnih ur. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati
na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert
33, 8232 Šentrupert.
IX. Informacije o razpisu: informacije
o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Šentrupert: www.sentrupert.si
ali so dosegljive v času uradnih ur po tel.
07/34-34-602 (Mateja Jazbec) ali na št.
07/34-34-600 (glavna pisarna).
Občina Šentrupert
Št. 352-2/2009-3
Ob-2452/09
Občina Postojna na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
45/08 – ZVEtL, 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06
– ZUS-1, 126/07, 65/08), Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS št.
3/07, 23/07, 41/07 in 122/07), sklepa župana Občine Postojna št. 352-2/2009-2 z dne
13. 2. 2009 in na podlagi prvega in drugega
odstavka 6. člena pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju najemnih stanovanj št.
41410-128/2004 z dne 22. 7. 2004, sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, javnim skladom, Poljanska cesta
31, Ljubljana in Občino Postojna, Ljubljanska
4, Postojna, Občina Postojna, Ljubljanska 4,
Postojna in Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
Ljubljana, objavljata
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem
1. Predmet razpisa
1.1 Predmet razpisa: Občina Postojna
v svojem imenu in s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju:
razpisnik) razpisuje oddajo v najem okvirno
7 neprofitnih stanovanj in morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja v letu
2009 in 2010, ki bodo uspelim upravičencem oddane v najem v letu 2009 in 2010.
Lastnika stanovanj sta Občina Postojna in
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, s katerima bodo tudi sklenjene
najemne pogodbe.
1.2. Oblikovanje prednostne liste
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni
listi:
– lista A – (za okvirno 4 stanovanja) predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede
na dohodek po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
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list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09,
v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za
plačilo lastne udeležbe in varščine;
– lista B – (za okvirno 3 stanovanja)
predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki
presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so zavezani plačati lastno
udeležbo in varščino.
1.3. Neprofitna najemnina:
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08)
oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal
v času oddaje stanovanja v najem in urejanju najemnega razmerja.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko
uveljavljajo pravico do znižane neprofitne
najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja
še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem
pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto
pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za
uporabo neprofitnega stanovanja pridobivajo najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih
zbirk osebnih podatkov v skladu z zakonom.
Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca
predložiti vse zahtevane izjave in dokazila
zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen
do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo
za tržno stanovanje.
Če se socialne razmere najemnika, ki
plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade
pod mejo, določeno v 5. členu Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja
in ponovno spremembo prosto oblikovane
najemnine v neprofitno najemnino.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320
točkami, znaša najemnina, izračunana na
podlagi veljavnih predpisov, približno 180
EUR.
1.2 Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo
upoštevani naslednji površinski normativi
v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem:
Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja brez
plačila lastne udeležbe
in varščine – lista A
od 20 m2 do 30 m2
od 30 m2 do 45 m2
od 45 m2 do 55 m2
od 55 m2 do 65 m2
od 65 m2 do 75 m2
od 75 m2 do 85 m2

Površina stanovanja
s plačilom lastne udeležbe
in varščine – lista B
od 20 m2 do 45 m2
od 30 m2 do 55 m2
od 45 m2 do 70 m2
od 55 m2 do 82 m2
od 65 m2 do 95 m2
od 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega
razreda povečajo za 6 m2.
Najemodajalec lahko odda v najem tudi
manjše stanovanje, če se upravičenec s tem
strinja ali če to želi.
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Najemodajalec lahko odda v najem tudi
večje stanovanje, če se upravičenec s tem
strinja ali če to želi, pri čemer se razlika
v m2 lahko obračuna kot prosto oblikovana
najemnina.
2. Splošni razpisni pogoji
2.1 Splošni pogoji:
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja če izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo na dan objave razpisa stalno bivališče na območju Občine Postojna,
– mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v koledarskem letu pred letom razpisa ne presegajo zgornje meje določene
v točki 2.2. tega razpisa,
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za
nedoločen čas z neprofitno najemnino ali
lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali
stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja. Navedena
omejitev ne velja za lastnike ali solastnike
stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu
oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino;
– prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki
presega 40% vrednosti primernega stanovanja,
– da je prosilec, ki ponovno prosi za
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.
Pri vrednotenju drugega premoženja se
kot primerno stanovanje upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR, in površina stanovanja
v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini gornjih razponov, predvidenih
za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in
varščine v času razpisa.
Glede na število članov gospodinjstva
vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:
Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Vrednost drugega
premoženja (40%)
v EUR
15.148,80
18.515,20
23.564,80
27.604,48
31.980,80
35.347,20

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– žrtve nasilja v družini, ki imajo na območju Občine Postojna začasno bivališče
v materinskih domovih in zatočiščih – varnih
hišah, zavetiščih in centrih za pomoč žrtvam
kaznivih dejanj,
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če jim je v Občini Postojna zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene
storitve,
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po
predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki
stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja.
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2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki in prejemki
njihovih gospodinjstev v koledarskem letu
pred letom razpisa, to je v letu 2008 ne presegajo gornje meje, določene v odstotkih
od povprečne neto plače v državi, kot je
opredeljeno v tabeli spodaj.
Prosilci se ločijo na tiste, ki so glede na
višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine-lista A in na
prosilce, ki so dolžni plačati lastno udeležbo
in varščino-lista B.

Velikost
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Lista A
%
90%
135%
165%
195%
225%
255%

Lista B
meja neto dohodka
do 810 EUR
do 1.215 EUR
do 1.484 EUR
do 1.754 EUR
do 2.024 EUR
do 2.294 EUR

%
od 90 do 200%
od 135 do 250%
od 165 do 315%
od 195 do 370%
od 225 do 425%
od 255 do 470%

meja neto dohodka
nad 810 do 1.799 EUR
nad 1.215 do 2.249 EUR
nad 1.484 do 2.834 EUR
nad 1.754 do 3.329 EUR
nad 2.024 do 3.823 EUR
nad 2.294 do 4.228 EUR

Lista A – za vsakega naslednjega člana
gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk.
Lista B – za vsakega naslednjega člana
gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za spodnjo mejo in
25 odstotnih točk za gornjo mejo.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev.
3.1 Splošne prednostne kategorije prosilcev
V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk, se prednost določi z upoštevanjem prednostnih kategorij.
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja
imajo prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim
številom zaposlenih, občani z daljšo delovno
dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja.
Prednostne kategorije prosilcev
1. Mlade družine; mladi
– starost družine do 35 let
– starost prosilca do 30 let
2. Družina z večjim številom mladoletnih
otrok
– najmanj trije otroci
3. Invalidi in družine z invalidnim članom
4. Družina, ki šteje najmanj tri člane in je
zaposlen samo en družinski član oziroma
nihče od družinskih članov ni zaposlen
5. Prosilci z daljšo delovno dobo brez
stanovanja ali podnajemniki (moški
13 let, ženske 12 let)
6. Žrtve nasilja v družini
7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

Lista A

Lista B

90
120

90
120

50
90

50
90

60

/

50
50
50

50
50
50

3.2. Dodatne prednostne kategorije prosilcev
Poleg splošnih pogojev je v skladu
s 4. členom pravilnika dodaten, neizključitveni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja, doba
bivanja na območju občine Postojna, uvr-
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Št.

stitev prosilca na prednostno listo na prejšnjih razpisih in bivanje v bivalni enoti v lasti
razpisnika.
Dodatni pogoji
– uvrstitev prosilca na prednostno listo po prejšnjem razpisu (2005,
2006)
– stalno bivanje na območju občine Postojna prosilca *
nad 5 do 10 let
nad 10 do 15 let
nad 15 do 20 let
nad 20 let
– najemniki bivalnih enot v lasti razpisnika, pod pogojem da imajo
poravnane vse obveznosti za bivalno enoto in so redni plačniki

Lista A

Lista B

20

20

20
40
60
80

20
40
60
80

10

/

* Upošteva se število let, mesecev in dni, dopolnjenih na dan objave razpisa. V primeru
prekinitve bivanja se doba bivanja v občini sešteva.
4. Varščina
Varščino so zavezani plačati upravičenci,
katerih dohodek presega mejo, določeno
v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi
B), pred oddajo stanovanja v najem. Višina
varščine znaša tri mesečne najemnine za
stanovanje, ki se dodeljuje v najem.
Varščina predstavlja denarna sredstva,
ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Podrobnejši pogoji
v zvezi s plačilom in vračilom varščine se
opredelijo v najemni pogodbi. Varščina se
vrne ali poračuna po prenehanju najemnega
razmerja.
Prosilci, ki jim bo dodeljeno neprofitno
stanovanje na podlagi prednostne liste B,
so pred prevzemom stanovanja dolžni plačati varščino.
Najemodajalec in upravičenec do dodelitve neprofitnega stanovanja opredelita
v najemni pogodbi medsebojne obveznosti
v zvezi s vplačilom, vračilom in ohranjanjem
vrednosti varščine za uporabo stanovanja,
upoštevaje načelo ohranjanja vrednosti varščine v protivrednosti v evrih.
Varščina se vrne ali poračuna po prenehanju najemnega razmerja.
Upravičenec, ki pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe z določili
o varščini ali v postavljenem roku ne plača
varščine, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev
stanovanja.
5. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
dvignejo obrazec vloge s prilogami v sprejemni pisarni Občine Postojna št. 3/2 vsak
dan v poslovnem času in na spletni strani
Občine Postojna, na naslovu http://www.
postojna.si, kjer je na voljo tudi obrazec za
prijavo na javni razpis.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 3,55 EUR za
vlogo in 14,18 EUR za izdajo odločbe po
tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 42/07
– UPB3, 126/07), kar znaša skupaj 17,73
EUR. Upravna taksa se plača z gotovino ali
s plačilno kartico v sprejemno informacijski
pisarni Občine Postojna ali s plačilnim nalogom na podračun Občinske upravne takse,
številka 0129 4494 0309 167, s sklicem 11
75949-7111002 z namenom »plačilo upravne takse – neprofitna stanovanja 2009«,
katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.
Prosilci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse skladno z določilom 25. člena Zakona
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o upravnih taksah. Status morajo dokazati
s pravnomočno odločbo centra za socialno
delo ali drugimi dokazili.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi
bo sprejemala sprejemno-informacijska pisarna Občine Postojna v času uradnih ur.
Dokumentacijo lahko pošljejo prosilci priporočeno po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, z oznako:
Javni razpis – Neprofitna stanovanja.
Pravočasne bodo tiste vloge, ki bodo
oddane v sprejemno-informacijski pisarni
najkasneje do 30. 4. 2009 ali pa bodo tega
dne oddane priporočeno na pošto.
Izpolnjeni vlogi za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem morajo prosilci priložiti
vse listine, ki so zahtevane v vlogi.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
6. Razpisna dokumentacija
Vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci in polnoletni
člani gospodinjstva obvezno priložiti naslednje listine:
1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto pred letom
razpisa;
2. dokazilo o vseh izplačanih neto plačah
v letu razpisa, če v preteklem koledarskem
letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja;
3. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;
4. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih;
5. dokumentacijo na trajni vezanosti na
uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti
na trajno pomoč druge osebe;
6. drugo zahtevano dokumentacijo za
pridobitev dodatnih točk;
7. izjavo o vseh plačanih obveznostih,
kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje.
Kolikor prosilec uveljavlja dodatne točke,
mora priložiti:
1. obojestransko podpisano izjavo o obstoju izvenzakonske skupnosti,
2. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let,
3. dokazilo o kakovosti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po
sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in
načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj
in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Ur. l. SRS, št. 25/81 in 65/99) ali ki so
ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti
stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list
RS, št. 127/04, 69/05 in75/05) (točkovalni
zapisnik),
4. dokazilo o površini stanovanja iz sklenjene najemne ali podnajemne pogodbe
ali zapisnika o točkovanju stanovanja. Ko
prosilec ne razpolaga z zapisnikom o točkovanju, izpolni ustrezno izjavo s podatki
o kvaliteti stanovanja,
5. potrdilo o nosečnosti, izkazane s potrdilom zdravnika,
6. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločba
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o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim
predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper
zavezanca,
7. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo,
oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog
oddaje neprimerne stanovanjske razmere),
8. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo
z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega
vozička ali trajno pomoč druge osebe,
9. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in
invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota,
gluhost (odločba Centra za socialno delo,
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda
za zdravstveno zavarovanje RS),
10. izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da prosilec ali kateri od
ostalih družinskih članov boleha za kronično
boleznijo zgornjih dihal ali astmo, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
11. točkovalni zapisnik za stanovanje
oziroma prostor v katerem prosilec prebiva,
kjer so upoštevane odbitne točke zaradi delne, pretežne ali vidne vlage ali pa dokazilo
pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost
vlage,
12. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe,
13. strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij
(materinski domovi, zatočišča-varne hiše,
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih
dejanj), ki nudijo psiho-socialno pomoč ob
nasilju,
14. potrdilo o statusu prejšnjega imetnika
stanovanjske pravice,
15. odločba o podaljšani roditeljski pravici,
16. odločba o dolžnosti preživljanja člana
družine, ki ni otrok,
17. druga dokazila, ki jih prosilec uveljavlja skladno z vlogo.
18. izjavo o sodelovanju na prejšnjem
razpisu (2001),
19. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma objave razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občina neposredno od
pristojnega državnega organa.
Potrdilo o poravnanih obveznostih do
Občine Postojna bo za posameznega prosilca strokovna služba občine pridobila sama.
Glede na okoliščine posameznega primera bo občina zahtevala od prosilcev tudi
druga dodatna dokazila, listine in pojasnila
na podlagi poziva.
Občina k vlogi priložene listine zadrži in
jih po izteku razpisnega roka udeležencem
razpisa ne vrača.
7. Splošne določbe
Strokovna služba Občine Postojna bo
preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost.
Pravočasne in popolne vloge bodo ovrednotene na podlagi kriterijev in meril, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer ločeno za listo A in za listo B.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in
so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb
se ne upošteva. V dvomu se šteje, da se
upoštevajo razmere na zadnji dan roka za
oddajo vloge.
Komisija, ki jo bo imenoval župan, bo
proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih
za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj, in dokumentiranih
poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih organih,
organizacijah in posameznikih. Komisija
si lahko, po potrebi in pred vrednotenjem
vlog, stanovanjske razmere prosilca ogleda.
Ogled se opravi nenapovedano in le pri tistih
prosilcih, ki so se na razmere sklicevali in so
na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na
število razpisanih stanovanj.
Komisija ne ugotavlja stanovanjskih razmer z ogledom v materinskih domovih in
zatočiščih- varnih hišah, zavetiščih in centrih
za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in
so navedene v vlogi. Kasnejše spremembe,
razen glede ožjih članov družine prosilca, se
ne upoštevajo. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge. Prosilec je dolžan pisno obvestiti
občino o spremembi, ki se nanaša na člane
njegove družine, kot so nosečnost, rojstvo,
smrt, razveza zakonske zveze ali razpad zunajzakonske skupnosti. V primeru izselitve

iz stanovanja, za katerega je izpolnil obrazec opisa stanovanjskih razmer, je dolžan
pravočasno, najmanj 10 dni pred izselitvijo,
obvestiti občino o izselitvi, da bo komisija
predčasno opravila ogled stanovanja.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, da bi pridobil
pravico do najema neprofitnega stanovanja,
se njegova vloga ne upošteva in zavrže.
Po preučitvi vseh okoliščin in točkovanju
vlog bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni na prednostno listo
za dodelitev neprofitnih stanovanj. Seznam
uvrščenih upravičencev, ki se bodo uvrstili
na prednostno listo, bo javno objavljen na
enak način kot razpis v roku 6 mesecev po
zaključku razpisa, in sicer ločeno za listo
A in za listo B.
Udeležencem razpisa bodo vročene
odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na
prednostno listo upravičencev. Udeleženec
razpisa, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži.
O pritožbi odloči v roku 60 dni župan Občine Postojna. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev, ki jim bodo
zagotovljena stanovanja. Pri oblikovanju
seznama bodo upoštevani površinski normativi iz točke 1.3. in uvrstitev na prednostni
listi. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in
z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec,
ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno
stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz
seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo
Občina Postojna ponovno preverila, če
udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za
upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko
postopek obnovi in prosilca se črta iz seznama upravičencev.
Vse informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, v pisani št. 6/P v času uradnih ur:
– ponedeljek od 8. do 11. ure,
– sreda od 13. do 17. ure,
– petek od 8. do 11. ure ter na tel.
05/72-80-700 in 05/72-80-790.
Za vse kar ni posebej določeno z javnim
razpisom za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem, se uporabljajo določbe pravilnika.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Št. 478-6/2009-1
Ob-2624/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1,
PR v izmeri 68,43 m2 v stanovanjski stavbi
v Ajdovščini, Cesta IV. Prekomorske brigade 8, stoječe na parc. št. 874 zkv 454, k.o.
Ajdovščina, ident. št. 2392/101/, letnik 1960,
(tablica Mors 25253)
a) Ogled stanovanja:
– 7. 4. 2009 od 10. do 11. ure,
– 8. 4. 2009 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena:
– 65.300,00 EUR.
2. Enosobno stanovanje (prazno), št. 6,
II. nad. v izmeri 45,17 m2 v stanovanjski
stavbi v Ajdovščini, Goriška cesta 15, stoječe na parc. št. 1037 zkv 454, k.o. Ajdovščina, ident. št. 2392/157/6, letnik 1963,
(tablica Mors 25295).
a) Ogled stanovanja:
– 7. 4. 2009 od 11.15 do 12.15,
– 8. 4. 2009 od 11.15 do 12.15.
b) Izklicna cena:
– 54.300,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5,
II. nad. v izmeri 71,43 m2 v stanovanjski
stavbi v Ajdovščini, Na Livadi 2, stoječe na
parc. št. 1063 zkv 1629 (podvložek), k.o. Ajdovščina, ident. št. 2392/451/5, letnik 1933,
(tablica Mors 25275).
a) Ogled stanovanja:
– 7. 4. 2009 od 12.30 do 13.30,
– 8. 4. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena:
– 66.500,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 8,
PR v izmeri 40,55 m2 v stanovanjski stavbi
v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad,
ident. št. 2579/272/…., letnik 1948, (tablica
Mors 24837).
a) Ogled stanovanja:
– 7. 4. 2009 od 10.30 do 11.30,
– 8. 4. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena:
– 24.300,00 EUR.
5. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 9, I.
nad. v izmeri 58,88 m2 v stanovanjski stavbi
v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad,

ident. št. 2579/272/…., letnik 1948, (tablica
Mors 24829).
a) Ogled stanovanja:
– 7. 4. 2009 od 10.30 do 11.30,
– 8. 4. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena:
– 35.400,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 10,
I. nad. v izmeri 43,43 m2 v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103,
stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579/272/…., letnik 1948,
(tablica Mors 24839).
a) Ogled stanovanja:
– 7. 4. 2009 od 10.30 do 11.30,
– 8. 4. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena:
– 25.400,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12,
II. nad. v izmeri 40,52 m2 v stanovanjski
stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103,
stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579/272/…., letnik 1948,
(tablica Mors 24830).
a) Ogled stanovanja:
– 7. 4. 2009 od 10.30 do 11.30,
– 8. 4. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena:
– 24.500,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 13
v III. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 62,71 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24a, stoječe na parc. št. 432/2
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-924- (tablica Mors 25032).
a) Ogled stanovanja:
– 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 56.000,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 19
v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 64,46 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24a, stoječe na parc. št. 432/2
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-924- (tablica Mors 25038).
a) Ogled stanovanja:
– 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 60.200,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 11
v II. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 63,55 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-926- (tablica Mors 24994).
a) Ogled stanovanja:
– 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 59.200,00 EUR.
11. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
15 v III. nad. s kletjo, skupaj v izmeri izmeri
63,64 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc.
št. 432/2, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525-926- (tablica Mors
24998).
a) Ogled stanovanja:
– 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 59.200,00 EUR.
12. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 17
v IV. nad s kletjo, skupaj v izmeri 64,97 m2

v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-926- (tablica Mors 25000).
a) Ogled stanovanja:
– 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 58.200,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 18
v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 72,92 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-926- (tablica Mors 25001).
a) Ogled stanovanja:
– 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 65.000,00 EUR.
14. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 20
v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 76,46 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-926- (tablica Mors 25003).
a) Ogled stanovanja:
– 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 72.000,00 EUR.
15. Petsobno stanovanje (prazno), št. 5
v II. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 141,27 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova 13, stoječe na parc. št. 1867, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1924, ident.
št. 2525-868-13 (tablica Mors 24916).
a) Ogled stanovanja:
– 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 55.500,00 EUR.
16. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 3
v I. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 163,49 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva c. 1, stoječe na parc. št. 3144,
zkv 470, k.o. Trnovo, letnik 1925, ident. št.
2524-1325- (tablica Mors 24941).
a) Ogled stanovanja:
– 9. 4. 2009 od 13. do 14. ure,
– 10. 4. 2009 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 62.700,00 EUR.
17. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2,
PR v izmeri 75,98 m2 v stanovanjski stavbi
v Ilirski Bistrici, Tavčarjeva 11, stoječe na
parc. št. 1741 zkv 743, k.o. Ilirska Bistrica,
ident. št. 2490/2/4, letnik 1959, (tablica Mors
24852).
a) Ogled stanovanja:
– 9. 4. 2009 od 13. do 14. ure,
– 10. 4. 2009 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena:
– 47.500,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj
lahko brez najave opravite ob stanovanjih
(zgoraj) določenih terminih. Na morebitna
vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. št. 01/471-2213 od 30. 3. 2009
do 15. 4. 2009 med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane. Stanovanja so v večini
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo
moral na lastne stroške prevzeti kupec sam.
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Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 400,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18
19119-7141998-53000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18
19119-7141998-53000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje do 11.
ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 15. 4. 2009 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna
dražba 16. 4. 2009« s pripisom na hrbtni
strani ovojnice ime in priimek dražitelja in
predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
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– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba
bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 16. 4. 2009 ob 11. uri
v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 478-6/2009-1
Ob-2625/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja
1. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 4
v I. nad. v izmeri 105,16m2 v stanovanjski
stavbi v Rimskih Toplicah, Ul. XIV. Divizije
7, stoječa na parc. št. 963/4 zk podvložek

843/5, id. št. 4.E k.o. Rimske Toplice (1039),
letnik 1978, (tablica Mors 20882).
a) Ogled stanovanja:
– 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure,
– 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 86.300,00 EUR.
2. Trisobno stanovanje (prazno), št. 9
v III. nad. v izmeri 86,96 m2 v stanovanjski
stavbi v Rimskih Toplicah, Ul. XIV. Divizije 9, stoječa na parc. št. 963/4 zk podvložek 844/10, id. št. 9.E k.o. Rimske Toplice
(1039), letnik 1981, (tablica Mors 21150).
a) Ogled stanovanja:
– 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure,
– 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 65.300,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3
v II. nad. v izmeri 53,03 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Lendavi, Ul. Heroja Mohorja
2, stoječa na parc. št. 4348/2, zkv 3787, k.o.
Lendava (166), letnik 1968, (tablica Mors
27115).
a) Ogled stanovanja:
– 20. 4. 2009 od 9. do 11. ure in 12. do
14. ure,
– 21. 4. 2009 od 9. do 11. ure in 12. do
14. ure.
b) Izklicna cena: 28.300,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12
v II. nad. v izmeri 81,19 m2 v stanovanjski
stavbi v Celju, Veselova ul. 8, stoječa na
parc. št. 225/1, zk podvložku 2402/13 z id.
št. 12.E, k.o. Celje (1077), letnik 1954, (tablica Mors 26855).
a) Ogled stanovanja:
– 20. 4. 2009 od 10. do 11. ure,
– 21. 4. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 76.300,00 EUR.
5. Garsonjera (prazna), št. 13 v III. nad.
v izmeri 14,46 m2 v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Osenjakova ul. 12, stoječa na
parc. št. 1601 in 1605 zk podvložku 2151/13
z id. št. 13.E, k.o. Slape (1772), letnik 1988,
(tablica Mors 24759).
a) Ogled stanovanja:
– 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure,
– 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 57.300,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 37
na terasi v izmeri 31,96 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi na naslovu Fabianijeva 29,
Ljubljana stoječa na parc. št. 1694 zk podvložku 2889/39, id. št. 213.E, k.o. Bežigrad
(2636), letnik 1955, (tablica Mors 22998).
a) Ogled stanovanja:
– 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure,
– 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 61.300,00 EUR.
7. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10,
KL. v izmeri 33,61 m2 v stanovanjski stavbi v Postojni, Vojkova 6, stoječe na parc.
št. 3195 zkv 1900, k.o. Postojna, ident.
št. 2490/750/10, letnik 1954, (tablica Mors
25608).
a) Ogled stanovanja:
– 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure,
– 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 40.000,00 EUR.
8. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1
v PR, v izmeri 55 m2 v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje 15, stoječe
na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o Postojna
letnik 1961, (tablica Mors 25763) ident. št.
2490/200/1.
a) Ogled stanovanja:
– 20. 4. 2009 od 13.30 do 14.30,
– 21. 4. 2009 od 11.30 do 12.30.
b) Izklicna cena: 62.000,00 EUR.
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9. Trisobno stanovanje (prazno), št. 16
v III. nad, v izmeri 72,45 s kletjo v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje
24, podvložek 3342/16, ident. št. 16.E, k.o
Postojna letnik 1963, (tablica Mors 20595).
a) Ogled stanovanja:
– 20. 4. 2009 od 13.30 do 14.30,
– 21. 4. 2009 od 11.30 do 12.30.
b) Izklicna cena: 80.000,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
5 v II. nad, v izmeri 67,94 s kletjo v stanovanjski stavbi v Postojni, Kraigherjeva ulica
10, stoječe na parc. št. 3163 zkv 1632, k.o
Postojna letnik 1959, (tablica Mors 25565),
ident. št. 2490/308/.
a) Ogled stanovanja:
– 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure,
– 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 71.000,00 EUR.
11. Enosobno stanovanje (prazno), št.
2, PR. v izmeri 39,11 m2 v stanovanjski
stavbi v Mariboru, Metelkova ul. 20, stoječe na parc. št. 2482 zkv 2366, k.o. Tabor
(ID št. 659-2962/2-), letnik 1948, (tablica
Mors 26621).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 4. 2009 od 13. do 14. ure,
– 23. 4. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 48.000,00 EUR.
12. Garsonjera (prazno), št. 41 v 10.
nad. v izmeri 22,93 m2 v stanovanjski stavbi v Mariboru, Frankolovska ul. 22, stoječa
na parc. št. 1637/1, 1637/2 zkv 2306, k.o.
Tabor (659-2274-41), letnik 1962, (tablica
Mors 26706).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 4. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 23. 4. 2009 od 11.30 do 12.30.
b) Izklicna cena: 35.000,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
7 v III. nad. v izmeri 68,07m2 in pomožni
prostor 3,38 m2 v stanovanjski stavbi v Mariboru, Dvorakova ul. 6, stoječa na parc. št.
265 zkv podvložek 2022/7, id. št. 4977.E
k.o. Tabor (659), letnik 1956, (tablica Mors
26519).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 4. 2009 od 9. do 10.30,
– 23. 4. 2009 od 9. do 10.30.
b) Izklicna cena: 75.000,00 EUR.
14. Enosobno stanovanje (prazno), št.
10 v I. nad. v izmeri 45,67m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Križah, Hladnikova ul. 18,
stoječa na parc. št. 570/3 zkv 383, k.o. Križe (id. št. 2147-400-4), letnik 1948, (tablica
Mors 25969).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 4. 2009 od 12. do 13. ure,
– 23. 4. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 50.000,00 EUR.
15. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2
v PR. v izmeri 88,06 m2 v stanovanjski stavbi
v Črnomlju, Grajska cesta 9, stoječa na parc.
št. 1157/34 zkv 1629, k.o. Loka (1541-23-),
letnik 1950, (tablica Mors 27823).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 4. 2009 od 12. do 13. ure,
– 23. 4. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 57.000,00 EUR.
16. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
5 v II. nad. v izmeri 72,93 m2 s kletjo 2x
v stanovanjski stavbi v Črnomlju, Ul. 21.
okt. 2a, podvložek 2186/11, ident. št. 5E,
k.o. Črnomelj, (1535) letnik 1961, (tablica
Mors 27764).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 4. 2009 od 12. do 13. ure,
– 23. 4. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 51.000,00 EUR.

zensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba
bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 7. 5. 2009 ob 11. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj
lahko brez najave opravite ob stanovanjih
(zgoraj) določenih terminih. Na morebitna
vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. 01/471-22-13 od 30. 3. 2009 do
6. 5. 2009 med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno – kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena,
kar bo moral na lastne stroške prevzeti
kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne
ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne
dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno,
stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 400,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18
19119-7141998-54000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18
19119-7141998-54000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje do 11.
ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 6. 5. 2009 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 7. 5. 2009« s pripisom na hrbtni
strani ovojnice ime in priimek dražitelja in
predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji, iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, v kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod ka-
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Ob-2447/09
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d., z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
javno dražbo – licitacijo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine – stanovanja:
1. Ljubljana, Bratovševa ploščad 32,
1000 Ljubljana – stanovanje št. 2 v podpri-
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tličju, površine 45,44 m2 (predprostor, kuhinja, soba, kopalnica, klet, atrij). Nepremičnina z oznako 2.E, na naslovu Bratovševa
ploščad 32, Ljubljana je vpisana v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina v z.k. vložku št.
1788/3, k.o. Ježica, na ime Telekom Slovenije, d.d.
Stanovanje leži v večstanovanjskem
objektu, etažnosti K+P1+P2+2, ki je bil zgrajen leta 1980.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 126.960,00 EUR.
2. Ljubljana, Vojkova 30, 1000 Ljubljana
– stanovanje št. 24 v 2. nadstropju, površine 66,05 m2 (predsoba, kuhinja z jedilnico,
shramba, dnevna soba, soba, kopalnica in
WC, balkon, klet). Nepremičnina z oznako
29.E, na naslovu Vojkova 30, Ljubljana je
vpisano v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, v z.k. vložku št. 3908/29, k.o. Bežigrad,
na ime Telekom Slovenije, d.d. Stanovanje
leži v večstanovanjskem objektu etažnosti
K+P+2, ki je bil zgrajen leta 1953.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 135.120,00 EUR.
3. Ljubljana, Celovška cesta 264, 1000
Ljubljana – stanovanje (bivalna enota) št.
149 v četrtem nadstropju, površine 16,99 m2,
(soba, kopalnica z WC-jem). Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi v deležu in
predstavlja delež do 1455/1.000.000-ink od
vknjiženega solastnega deleža Telekoma
do 7271/1.000.000-ink, na parc. št. 432 –
poslovna stavba, zkv: 3350, k.o. Dravlje in
428 – dvorišče, zkv: 594, k.o. Dravlje. Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu
»hotel AA Lipa«, etažnosti K+P+12, ki je bil
zgrajen leta 1983.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 35.200,00 EUR.
4. Nova Gorica, Gradnikove brigade 15,
5000 Nova Gorica – stanovanje (garsonjera) št. 39, v osmem nadstropju, površine
32,80 m2 (soba s kuhinjo, kopalnica z WCjem, hodnik, klet). Nepremičnina z oznako
39.E (etažni del) na naslovu Gradnikove brigade 15, Nova Gorica, je vpisana v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina pri podvložku št.
2590/43, k.o. Nova Gorica, na ime Telekom
Slovenije, d.d.
Stanovanje leži v večstanovanjskem
objektu, etažnosti K+P+10, ki je bil zgrajen
leta 1990.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 65.500,00 EUR.
5. Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 7 –
stanovanje v mansardi, površine 48,70 m2,
(soba, dnevna soba, kuhinja, predprostor,
kopalnica). Predmetna nepremičnina s parc.
št. 107/3, je v zemljiški knjigi vpisana v deležu in predstavlja delež do 15/100 od solastnega deleža Telekoma Slovenije, d.d., do
40/100, vpisana pri z.k. vložku št. 280, k.o.
Lovrenc na Pohorju. Stanovanje se nahaja
v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta, etažnosti K+P+M, ki je bil zgrajen okrog
leta 1930 in obnovljen leta 1990.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 25.900,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
– licitaciji za prodajo nepremičnin
Javna dražba – licitacija se bo vršila
v multimedijski konferenčni dvorani v pritličju
stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, dne 15. 4. 2009, ob 10. uri.
Dražitelj mora najkasneje do vključno
10. 4. 2009 vplačati varščino v višini 10%
od izklicne cene nepremičnine, ki jo namerava dražiti in pripisom: »plačilo varščine za
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nepremičnino pod zap. št… naziv nepremičnine:................«, na transakcijski račun Telekoma Slovenije, d.d., št: SI56 0310 0100
6235 420, sklic: 00 98, pri SKB banki d.d.,
Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana.
Na dražbi – licitaciji lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
Dražitelj mora komisiji, 30 minut pred
pričetkom dražbe:
– dati na vpogled original potrdila o plačilu varščine za posamezno nepremičnino,
– posredovati popolne podatke o številki
tekočega računa (naziv banke in št. računa)
za vračilo varščine,
– dati na vpogled dokument za identifikacijo (osebni dokument),
– pravne osebe in samostojni podjetniki – izročiti izpis iz poslovnega registra pri
AJPES,
– v primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem pa izročiti pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Nepremičnina se licitira oziroma draži po
navedeni izklicni – izhodiščni ceni.
Dražba – licitacija se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku, vodi jo voditeljica dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je
3.000,00 EUR. Dražba – licitacija bo uspešna tudi, če se je udeleži en sam dražitelj,
ki ponudi najmanj izklicno ceno. Izlicitirana
cena – vrednost nepremičnine ne more biti
nižja od izklicne cene. Dražitelj ponujene
cene ne sme preklicati (domneva trdnosti
ponudbe je kogentna). Dražba za nepremičnino je končana, ko voditeljica dražbe
trikrat ponovi isto najvišjo ponujeno ceno.
Na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino
ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo
eden, je nepremičnina prodana za izklicno
– izhodiščno ceno. Če se dražitelj ne udeleži
dražbe, se šteje da draži nepremičnino z izklicno ceno, po navedenih pogojih. Ugovori
na potek dražbe se lahko dajo do sestave
dražbenega – licitacijskega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe. Uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino;
dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se
varščina brez obresti vrne v 8 delovnih dneh
od dneva dražbe.
Nepremičnine se prodajajo posamezno
in po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisani davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost.
III. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe
– licitacije. Kupnino mora kupec poravnati
v celoti v roku 60 dni od datuma izstavitve
računa, po sklenitvi pogodbe. Če kupec po
svoji krivdi ne izpolni obveznosti, se šteje,
da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru prodajalec zadrži varščino.
Dodatne informacije o dražbi – licitaciji lahko dobite ob delavnikih v času od 9.
do 12. ure, v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 01/234-16-50, 02/530-27-70,
01/234-15-92.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru:
– za nepremičnine od zap. št. 1 do zap.
št. 3, na tel. 01/234-15-92, Jana,
– za nepremičnino pod zap. št. 4, na tel.
05/333-56-12, Boris,
– za nepremičnino pod zap. št. 5, na tel.
02/333-22-33, Edith.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 123/09
Ob-2440/09
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07), Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2008 in 2009
z dopolnitvami in Sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 20. redni seji dne 12. 3.
2009,
drugo javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 702/23, pašnik v izmeri 4689,00 m2, vpisano v vl. št. 566, k.o. Leše.
Izklicna cena: 216.913,14 EUR.
b) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 702/26, pašnik v izmeri 5776,00 m2, vpisano v vl. št. 566, k.o. Leše.
Izklicna cena: 267.197,76 EUR.
Predmetni zemljišči se nahajata v območju za stanovanja in kmetijstvo – oznaka 19
SK1, ureditvena enota vas.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Navedeni izklicni ceni ne vključujeta
20% DDV in sta za 10% nižji kot v postopku
prve javne dražbe. Najnižji znesek višanja
cene je 1.000,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupec je dolžan kupnino ter DDV poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje)
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
v četrtek, 23. 4. 2009, s pričetkom ob 11. uri
za nepremičnino pod točko 2.a) ter ob 11.30
za nepremičnino pod točko 2.b).
8. Varščina: Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št.
01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo »Varščina za parc. št. 702/23 k.o.
Leše« oziroma »Varščina za parc. št. 702/26
k.o. Leše« Plačilo varščine pred začetkom
javne dražbe je pogoj za sodelovanje na
javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj
sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano
ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe
ali jo kakorkoli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
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najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne
dražbe, seznanijo pri Simoni Seliškar, tel.
04/597-15-27.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: Na javni dražbi
lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne
osebe/samostojni podjetniki posamezniki
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko
sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje
do začetka javne dražbe priporočeno po
pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno
navesti »Javna dražba – parc. št. 702/23
k.o. Leše – Ne odpiraj« oziroma »Javna
dražba – parc. št. 702/26 k.o. Leše – Ne
odpiraj«, oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni do dneva javne dražbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.
13. Drugi pogoji:
– Nepremičnini se prodajata po načelu
»videno-kupljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh
po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko
Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo
varščino.
– Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin nosi kupec.
– Izročitev nepremičnin v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje
stroške.

Za nepremičnino pod c), ki je predmet
prodaje, je izklicna cena 130.000,00 EUR
brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko
dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDVja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
Za nepremičnino pod d), ki predmet prodaje, je izklicna cena 26.000,00 EUR brez
vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491 v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 16. 4. 2009 v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 10.
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 15. 4. 2009 do
12. ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
vključno 14. 4. 2009, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Litija št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za
nepremičnine pod a) oziroma pod b) oziroma pod c) oziroma pod d)«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled nepremičnin: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija
na tel. 01/896-34-58 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako, da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne
osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta –
za fizične osebe,

– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
Ob-2470/09
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06
in 139/06) in sprejetega Letnega programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2009 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje
a) Del zemljiške parcele v naselju Kresnice, 183 travnik v izmeri 2238 m² (brez
dela parcele, kjer poteka javna pot). Na parceli 183, k.o. Kresnice, se nahaja cevovod
javnega sistema oskrbe z vodo in cevovod
javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema z vodo in javne kanalizacije
v korist občine.
b) Del zemljiške parcele v naselju Kresnice, 184/1 travnik v izmeri 1573 m² (brez
dela parcele, kjer poteka javna pot). Na parceli 184/1, k.o. Kresnice, se nahaja cevovod
javnega sistema oskrbe z vodo in cevovod
javne kanalizacije, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javnega sistema z vodo in javne kanalizacije
v korist občine.
c) Del zemljiške parcele v naselju Kresnice, 182, travnik v izmeri 1340 m², ki meji
na parc. št. 1050/2 in 1050/1, k.o. Kresnice,
vpisane v z.k. vl. št. 419, k.o. Kresnice.
d) Zemljiška parcela 1028/6 dvorišče
v izmeri 241 m², vpisana v z.k. vl. št. 855,
k.o. Litija, ki je obremenjena s služnostno
pravico dostopa, dovoza, gradnje in vzdrževanja meteorne kanalizacije v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih parcel, vpisanih v z.k. vl. št. 1647 in 1777, k.o. Litija.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnino pod a), ki je predmet
prodaje, je izklicna cena 218.000,00 EUR
brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko
dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDVja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
Za nepremičnino pod b), ki je predmet
prodaje, je izklicna cena 153.000,00 EUR
brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko
dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDVja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača
kupec.
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– predložijo potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih,
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p.,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe ali identifikacijsko številko za DDV
za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Vse listine je potrebno priložiti v izvirniku
ali pa kopijo listine overjeno pri upravni enoti
ali pri notarju. Organizator bo pravočasno
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom
dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 15. 4. 2009 do 12. ure, prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane,
če eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20% DDV plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
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Razpisi delovnih mest
Št. 68/2009
Ob-2429/09
Svet zavoda I. OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 24, 3250 Rogaška Slatina, 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/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, ki so
v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 36/08).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2009.
Pisno prijavo z dokazili pošljite v 10 dneh
po objavi na naslov: Javni vzgojno-izobraževalni zavod I. Osnovna šola Rogaška
Slatina, Kidričeva ulica 24, 3250 Rogaška
Slatina s pripisom: Za razpis ravnatelja –
Ne odpiraj!
Obvezne priloge:
– dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev),
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda z opisom dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda I. OŠ Rogaška Slatina

nja zavoda) z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj, s kratkim življenjepisom pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
šole Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce,
Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet šole
Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce

Št. 152/2009
Ob-2436/09
Svet šole Osnovne šole F. S. Finžgarja
Lesce, Begunjska cesta 7, 4243 Lesce, 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/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08).
Kandidati/-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 dne 1. 9. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdila o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdila
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vode-

Št. 116/09
Ob-2448/09
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1 in 56/08), 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
in tretjega odstavka 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija
(Uradni list RS, št. 8/04), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Moderna
galerija.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo ene od
strok s področja dela zavoda;
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu;
– višjo raven znanja najmanj enega svetovnega jezika in osnovno raven znanja najmanj enega svetovnega jezika.
Pogoj višja raven znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat

Št. 102-8/2009
Ob-2437/09
Svet Doma starejših občanov Kamnik
na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših občanov Kamnik in sklepa Sveta doma
z dne 27. 2. 2009 objavlja razpis za delovno
mesto
direktorja/direktorice Doma starejših
občanov Kamnik.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so
opredeljeni v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSU – Ur. l. RS, št. 3/07
z dne 12. 1. 2007).
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati
dokazovati s pisnimi listinami.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 8 dni po njegovi objavi. Kandidati
morajo podati vloge s priloženimi dokazili
v pisni obliki po pošti na naslov: Svet doma
starejših občanov Kamnik, Neveljska pot 26,
1240 Kamnik, s pripisom »Razpis za direktorja«. Svet doma prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Mandat traja 5 let in začne teči z dnem,
ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga
poda minister pristojen za socialno varstvo,
oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega
mandata, če je bilo soglasje izdano prej.
Če nihče od prijavljenih kandidatov ni
izbran, se razpis ponovi.
Svet Doma starejših občanov Kamnik

pridobil potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika ali če se je kandidat šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
tujega jezika na dodiplomskem študiju.
Pogoj osnovna raven znanja svetovnega
jezika se šteje za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni
instituciji, opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku, če se je kandidat večkrat
udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali če je kandidat
uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru pridobitve
V. stopnje izobrazbe).
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala
za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom
sveta javnega zavoda Moderna galerija.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor
– Moderna galerija« v petnajstih dneh po
objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
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Št. 115/09
Ob-2450/09
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1 in 56/08), 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94
Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.
US: U-I-34/98, 36/2000 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski
gledališki muzej (Uradni list RS, št. 8/04),
Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis
za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Slovenski
gledališki muzej.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopane v dejavnosti muzeja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj in
poznavanje področja dela muzeja;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višjo raven znanja najmanj enega svetovnega jezika in osnovno raven znanja najmanj enega svetovnega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba
v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla
na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol,
potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene
izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po
javno veljavnem izobraževalnem programu
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri
tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil
preizkus po izobraževalnem programu za
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Pogoj višja raven znanja svetovnega
jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat pridobil potrdilo o aktivnem znanju
tujega jezika ali če se je kandidat šolal
v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko
v državi, v kateri je to materni jezik) ali je
dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali
je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali
je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na
dodiplomskem študiju.
Pogoj osnovna raven znanja svetovnega
jezika se šteje za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni
instituciji, opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku, če se je kandidat večkrat
udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali če je kandidat
uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru pridobitve
V. stopnje izobrazbe).
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
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1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela muzeja,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega
zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s predsednikom sveta javnega zavoda
Slovenski gledališki muzej.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor
– Slovenski gledališki muzej« v petnajstih
dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št.132/09
Ob-2454/09
Svet zavoda Varstveno delovnega centra
Zagorje ob Savi na podlagi 28. člena Statuta VDC Zagorje ob Savi, 34. člena Zakona
o Zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in sklepa
Sveta zavoda Varstveno delovnega centra
Zagorje ob Savi z dne, 26. 2. 2009 objavlja
razpis za delovno mesto
direktorja/ice zavoda
VDC Zagorje ob Savi.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu s 56. in 69. členom Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92,
56/92, 13/93, 1/99, 6/00, 54/00, 26/01, 6/02,
110/02, 5/03, 2/04, 7/04, 21/06, 105/06) ter
15. in 16. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 2/04).
Mandat za razpisano delovno mesto traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in predložitvijo programa dela zavoda za mandatno obdobje ter
kratkim življenjepisom pošljejo kandidati
v roku osem dni po objavi v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis« na naslov: Svet
zavoda VDC Zagorje ob Savi, Varstveno
delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Varstveno delovnega
centra Zagorje ob Savi

Ob-2473/09
Svet šole Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje na podlagi 48.
in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07, 36/08) ter 74. člena Poslovnika o delu sveta zavoda Gimnazije Celje
– Center razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske (53.,107.a in
143. člen) in posebne pogoje (145. člen)
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 36/08).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
K vlogi morajo priložiti program vodenja zavoda.
Izbrani
kandidat/kandidatka
bo
imenovan/-a za petletni mandat. Predvideni
začetek dela je 1. 9. 2009.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora
več kot šest mesecev,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja šole – zavoda,
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter
s kratkim življenjepisom pošljite v osmih
dneh po objavi razpisa v zaprti o ovojnici na
naslov: Svet šole Gimnazije Celje – Center,
Kosovelova ulica 1, 3000 Celje z oznako
»Razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem
roku.
Svet šole Gimnazije Celje – Center
Ob-2477/09
Svet Osnovne šole Petrovče, Petrovče
32, 3301 Petrovče, 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/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice 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).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/izbrana kandidat/kandidatka bo
imenovan/imenovana za 5 let.
Predvideni začetek dela je 22. 8. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja šole) in opisom dosedanjih delovnih
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izkušenj s kratkim življenjepisom pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet
Osnovne šole Petrovče, Petrovče 32, 3301
Petrovče, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice«.
Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno
obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Petrovče
Ob-2478/09
Svet zavoda OŠ Šempeter v Savinjski
dol., Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dol., na podlagi 48. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
16/07) razpisuje delovno mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje za 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).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/kandidatka bo imenovan za dobo 5 let.
Predvideni 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, dosedanjih delovnih izkušnjah
in kratkim življenjepisom) pošljite najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici
na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Šempeter
v Savinjski dolini, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, s pripisom »Prijava
za razpis ravnatelja/ravnateljice«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Šempeter
v Savinjski dolini
Ob-2489/09
Svet zavoda Glasbene šole Zagorje,
Cankarjev trg 4, 1410 Zagorje ob Savi na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 in 36/08) razpisuje delovno mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
16/07 in 36/08).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi,
potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
potrdilo o nekaznovanosti) in programom
oziroma vizijo razvoja šole za mandatno obdobje 2009–2014 pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov Svet Glasbene šole Zagorje, Cankarjev trg 4, 1410 Zagorje ob Savi,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Zagorje
Su 10/2009
Ob-2564/09
Na podlagi 6. in 7. odstavka 57. člena
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3,
Uradni list RS, št. 63/07) in 18. člena Uredbe
za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) Višje sodišče v Ljub
ljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za prosto delovno mesto
pravosodni sodelavec III.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Višje sodišče v Ljubljani, kazenski oddelek.
2. Kraj opravljanja dela: Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
3. Navedba delovnega mesta: samostojni vpisničar.
4. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas (2-mesečno poskusno delo).
5. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS;
– znanje uradnega jezika;
– 1 leto delovnih izkušenj;
– srednja splošna ali srednja strokovna
izobrazba upravne, ekonomske ali administrativne smeri (V stopnja);
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne
sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– opravljen izpit iz sodnega reda (v primeru, da kandidat tega izpita nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja);
– opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat tega
usposabljanja nima opravljenega, ga mora
opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja);
– znanje dela z računalnikom.
6. Vsebina prijave:
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjava kandidata, da zoper njega ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisna privolitev kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje
Višjemu sodišču v Ljubljani pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (potrdila o državljanstvu, potrdila o opravljenem izpitu iz
poznavanja določil Sodnega reda, potrdila
o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv, podatkov o delovnih razmerjih,
potrdila iz 4. in 5. alineje te točke). Izrecna
pisna privolitev kandidata je predpogoj za

Št.

23 / 27. 3. 2009 /

Stran

709

ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta. Če kandidat ne da
omenjenega soglasja, mora sam predložiti
ustrezna dokazila.
Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
7. Kratek opis dela:
– sodelovanje pri vodenju in izdajanju
odločb iz pristojnosti pravosodnega organa
ter vodenje enostavnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti organa;
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil;
– vodenje vpisnikov;
– druge naloge, določene s področnimi
predpisi;
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predstojnika pravosodnega organa;
– organiziranje dela v oddelčni pisarni;
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb;
– dostava spisov in drugih pisanj osebno
sodniku;
– opravljanje drugih podobnih del po odredbi sodnika, predsednika sodišča ali sekretarja;
– opravljanje najzahtevnejših del v zvezi z vodenjem vpisnikov, knjig in imenikov,
skladno s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje sodišča;
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil, izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov.
8. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki.
Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo
„za javni natečaj“ in navedbo delovnega mesta. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski
obliki na naslov: maja.heric@sodisce.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavo je treba poslati
v roku 8 dni od objave na spletni strani Višjega sodišča v Ljubljani ter Uradnem listu
Republike Slovenije. O izbiri bodo kandidati
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo. Obvestilo o končanem
izbirnem postopku bo objavljeno na spletni
strani Višjega sodišča v Ljubljani, www.sodisce.si. Višje sodišče v Ljubljani bo obravnavalo samo popolne prijave.
9. Oseba za dodatne informacije je Maja
Herič, vodja kadrovske službe na Višjem sodišču v Ljubljani, tel. 01/366-40-01, e-mail:
maja.heric@sodisce.si.
Višje sodišče v Ljubljani
Št. 2009/28
Ob-2618/09
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, v nadaljevanju: ZJU) Občina Destrnik, Vintarovci
50, Destrnik, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Izbrani javni uslužbenec bo naloge opravljal
v uradniškem nazivu svetovalec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v upravnih postopkih na I. stopnji;
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– sprejemanje in razvrščanje dokumentov, arhiviranje,
– vodenje evidenc,
– udeležba na sejah ter organizacija sestankov in prireditev,
– izvajanje tajniških nalog,
– delo v sprejemni pisarni,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– druge naloge s področja dela oziroma
pristojnosti občine po odredbi direktorja občinske uprave in župana.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v javni upravi.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88.
členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe
in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe,
ne glede na to ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za
delovne izkušnje se štejejo tudi delovne
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil
z opravljanjem del na delovnem mestu, za
katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo
nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi
delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je
delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo
z verodostojnimi listinami, iz katerih sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
Delo na prostem uradniškem delovnem
mestu se opravlja v prostorih Občinske
uprave Občine Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik in po potrebi na terenu.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter da se navede
poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja
in veščine;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti:
obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat
naj natančno opiše kakšno vrsto dela je
opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen
naziv je imel);
4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Destrnik pridobitev podatkov za potrebe tega javnega natečaja. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti
ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec«, na naslov: Občina
Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, v roku
osem dni po objavi tega javnega natečaja
v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.
destrnik@destrnik.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren Miran Čeh.
Nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče
razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne
pogoje, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati,
ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
Občina Destrnik
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Druge objave
Št. 161107-09-0187
Ob-2559/09
Komisija za prodajo in drugo razpolaganjem s finančnim premoženjem Republike
Slovenije manjše vrednosti, ki je v pristojnosti Ministrstva za finance, na podlagi 3.
točke 2. odstavka 80.f člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO in 109/08), 46. in 48. člena
Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in
občine (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06
in 95/07), in 1. odstavka 28. člena Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic
Predmet prodaje je 36 delnic Banke Celje, d. d., z oznako BCER.
1. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) Ponujeno ceno: izražena mora biti
s točno določenim zneskom v evrih.
b) Način in rok plačila: nakazilo v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Kolikor kupnina ni pravočasno plačana,
Ministrstvo za finance odstopi od pogodbe
in sklene pogodbo z drugim najboljšim ponudnikom.
c) Rok veljavnosti ponudbe: ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe.
2. Prenos imetništva:
(1) V primeru prodaje paketa delnic bo
prodajalec v roku 3 delovni dni po prejemu
dokazila, da je kupec v celoti poravnal svoje
zapadle obveznosti, izdal nalog za preknjižbo delnic.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače in
tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe
morajo k ponudbi predložiti izpis iz sodnega
(ali iz drugega ustreznega) registra, ki ni
starejši od 30 dni.
4. Komisija bo ponudbe pregledala in
ocenila na podlagi kriterijev, ki so navedeni
kot elementi ponudbe v 1. točki tega razpisa.
O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku.
5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici
s pripisom »Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup delnic (navesti firmo družbe)
– Ne odpiraj!« najpozneje do 30. 4. 2009
do 12. ure.
6. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija zavrgla in o tem
obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla
tudi ponudbe, ki bodo glede na 1. točko tega
razpisa nepopolne.
7. Na podlagi tega razpisa Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance ni zavezano k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu
delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
8. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
vsak delavnik od 13. do 15. ure pri Broni-

slavi Zlatković, tel. 01/369-68-79 in Mojci
Šuster tel. 01/369-64-50.
Ministrstvo za finance
Št. 478-3/2009
Ob-2468/09
Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter upoštevaje
določb Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Kungota
1. Navedba prodajalca: Občina Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja
nepremičnin, in sicer:
– parc. št. 9/4. S, stavbišče v izmeri
227 m2, k.o. Grušena,
– parc. št. 13/2. S, stavbišče v izmeri
1.056 m2, k.o. Slatina,
– parc. št. 153/1, nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 974 m2, k.o. Plač,
– parc. št. 153/2, nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 68 m2, k.o. Plač,
– parc. št. 697/41, nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 706 m2, k.o. Zg. Kungota,
– parc. št. 66/14, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 3.327 m2, k.o. Plintovec,
– parc. št. 66/16, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 3.075 m2, k.o. Plintovec,
– parc. št. 66/17, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 1.039 m2, k.o. Plintovec,
– parc. št. 66/21, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 4.002 m2, k.o. Plintovec,
– parc. št. 66/22, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 1.146 m2, k.o. Plintovec.
3. Nepremičnine (2. točka) pod prvo, drugo, tretjo, četrto in peto alinejo so stavbna
zemljišča po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Kungota (Ur. l. RS, št.
89/03 in MUV, št. 16/08). Nepremičnine pod
šesto in naslednjimi alinejami so nezazidana stavbna zemljišča po Odloku o občinskem podrobnem lokacijskem načrtu za
poslovno proizvodno cono Plintovec (MUV,
št. 16/08).
Namembnost navedenih zemljišč in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije, ki je na vpogled
na sedežu Občine Kungota, pri Višjem referentu za okolje in prostor.
4. Izhodiščna cena za zemljišča iz:
– prve alineje 2. točke znaša 5.675,00
EUR,
– druge alineje 2. točke znaša 15.840,00
EUR,
– tretje alineje 2. točke znaša 24.350,00
EUR,
– četrte alineje 2. točke znaša 1.700,00
EUR,
– pete alineje 2. točke znaša 50.126,00
EUR,
– šeste alineje 2. točke znaša 133.080,00
EUR,
– sedme alineje 2. točke znaša
123.000,00 EUR,

– osme alineje 2. točke znaša 41.560,00
EUR,
– devete alineje 2. točke znaša
160.080,00 EUR,
– desete alineje 2. točke znaša 45.840,00
EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
5. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Osnovni kriterij, po katerem se bodo vrednotile ponudbe, je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali
več ponudnikov za isto parcelo ponudi isto
ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije oziroma imajo sedež v državi članici
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu. Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Kungota številka 01255-0100008653, odprt pri
Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
območna enota Slovenska Bistrica, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri
nakazilu pa navesti model 00, sklic 722100.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež
(OBR-1),
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, pri tem lahko
ponudnik navede enako ali višjo ceno od
izhodiščne cene določene s cenitvijo.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
9. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki
izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
(OBR-1).
10. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Občine Kungota. Odpiranje ponudb
bo dne 10. 4. 2009, ob 10. uri, v sejni sobi
Občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kun-
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gota. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne
bodo oddane v skladu z določili iz tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.
Odpiranje ponudb bo javno.
11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Občina Kungota sklenila pogodbo najkasneje 15. dni od prejema obvestila
o izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina
Kungota zadržala njegovo varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
12. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel naslednje obveznosti, in sicer, da bo:
– v primeru, da bo za dostop do zemljišč
iz te ponudbe potreboval služnostno pravico, bo le-to sam na svoje stroške pridobival
od lastnika služečega zemljišča.
– plačal komunalni prispevek občini Kungota (velja za prvih pet alinej 2. točke),
– prevzel stroške komunalnega opremljanja parcel od alineje šest do alineje deset 2. točke, ker so te parcele komunalno
neopremljene. Kupec teh parcel bo oproščen plačila komunalnega prispevka Občini
Kungota,
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja,
– plačal elektroenergetski prispevek
v odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte,
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja,
– nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– plačal pripadajoči davek na dodano
vrednost za nepremičnine, stroške sestave pogodbe, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.
Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu
celotne kupnine.
Te obveznosti so bistveni sestavni del
kupoprodajne pogodbe.
13. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. Dana
ponudba veže ponudnika tri mesece po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo
obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom.
14. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najustreznejšim ali kateremkoli ponudnikom je izključena.
16. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov Plintovec 1,
2201 Zgornja Kungota, z oznako »Ne odpiraj
– ponudba za nakup parcele št ...«. Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
17. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 9. 4. 2009, do 12. ure.
18. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
19. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobite pri Jerneju Senekoviču,
na tel. 02/655-05-09 ali po elektronski pošti
senekovic@kungota.si. Ponudbeni obrazec
(OBR-1) dobite na Občini Kungota oziroma
na občinski spletni strani (www.kungota.si).
Občina Kungota

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2599/09
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07), sklepom župana Mestne občine Celje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednji poslovni
prostori:
a) Predmet prodaje je poslovni prostor
na naslovu Ulica V. prekomorske brigade
4, Celje, pritličje, parc. št. 1773/10, k.o. Medlog, nestanovanjska raba 33,02 m2. Ogled
bo 2. 4. 2009 ob 9. uri.
Poslovni objekt leži v območju ZN Otok
2, kjer so predvidene in dovoljene centralne
dejavnosti sosesk.
Izklicna cena je poslovnega prostora
znaša 36.000,00 EUR oziroma 1.090,91
EUR/m2. V ceno ni vštet 2% davek na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
b) Predmet prodaje je poslovni prostor
v kleti na naslovu Razlagova 6 v Celju, ki
leži na parc. št. 2337, vpisan v podvl. št.
2348/2, k.o. Celje, nepremičnina 1.E, (ne)
stanovanjska raba, 160,75 m2. Ogled bo
2. 4. 2009 ob 10. uri.
Poslovni objekt leži v območju ZN Staro
mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86), kjer so
predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe.
Izklicna cena poslovnega prostora je
45.000,00 EUR oziroma 279,94 EUR/m2.
V ceno ni vštet 2%, davek na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
c) Predmet prodaje je poslovni objekt
ter zemljišče, ki se nahaja na naslovu Mariborska 60, Celje, parc. št. 1555/1, vpisano
v vl. št. 160, k.o. Spodnja Hudinja, dvorišče
241 m2, stavba 308 m2. Ogled bo 2. 4. 2009,
ob 11. uri.
Poslovni prostor leži v območju ZN industrija jug in ZN industrija sever (Ur. l. RS, št.
14/86), kjer je možna novogradnja ali investicijsko vzdrževanje skladno s spomeniško
varstvenimi določili.
Izklicna cena nepremičnine znaša
323.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek
na promet z nepremičninami, ki ga plača
kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemniki.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 7. 4. 2009 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:

– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
–predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– za najemnike – potrdilo o poravnanih
obveznostih do Mestne občine Celje,
–
dokazilo
o
plačilu
varščine
v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855, z obveznim sklicem na
št. 28 75108-7200005-10000009. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno kupljene
nepremičnine.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine.
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prodajo poslovnih prostorov (plačilo davka, stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega prostora z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez
vsake pravne posledice ustavi. S tem so vsi
ponudniki seznanjeni in se strinjajo.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo
pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in
o tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC – Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 7. 4. 2009 ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele
ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in
finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za finance in
gospodarstvo, Oddelek za splošne zadeve
03/42-65-670 (Jože Krulec).
Mestna občina Celje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2466/09
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno z 18. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07: ZN-UPB3
in 45/08) določa in objavlja datum nastopa
poslovanja notarja:
30. 3. 2009 začne s poslovanjem notar
mag. Dominik Grešovnik v Slovenj Gradcu,
Francetova cesta 8.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 007-39/2009/7
Ob-2600/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07, 84/08) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev Dragice Zadravec kot sodne cenilke, imenovane za strokovno področje gradbeništva – gradbeništva splošno,
z dnem 11. 3. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-8/2008/7
Ob-2480/09
V register političnih strank se vpiše politična stranka Stara pravda stranka prava,
s kratico imena SPSP ter s sedežem v Slovenski Bistrici, Potrčeva ulica 12. Znak
stranke je grb v obliki ščita z modro podlago
in rumenim robom. Na sredini je stilizirana
tehtnica zelene barve. Na levi zgornji strani tehtnice je napis SP z velikimi tiskanimi
črkami in črno barvo, na desni strani pa je
napis SP v zrcalni obliki. Tehtnico obkroža
enajst enakomerno razporejenih rumenih
zvezd. Pod tehtnico je napis Stara pravda
stranka prava z velikimi tiskanimi črkami in
črno barvo.
Kot zastopnik politične stranke Stara
pravda stranka prava se v register političnih strank vpiše Ludvik Poljanec, EMŠO:
0607956500801, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Potrčeva
ulica 12, Slovenska Bistrica.
Legenda barv:
Rumena (šþit grba)
Modra (ozadje v grbu)
Zvezde (rumena barva)
ýrke (þrna barva)
Tehtnica (zelena barva)
Napis STARA PRAVDA STRANKA PRAVA (þrna barva)

ýrke in besede v grbu so zapisane v þrni barvi
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2009-3
Ob-1902/09
Statut Sindikata kmetijstva in živilske
industrije Slovenije, sindikata kmetijskih
svetovalcev ljubljanske regije, Miklošičeva 4, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Center na podlagi
odločbe Sekretariata za občo upravo Občine Ljubljana Center, št. 028-112/93-04/IO,
z dne 10. 1. 1994, in vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 98
z dnem 24. 11. 1993, se z dnem 16. 2. 2009
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-1/2009-3
Ob-2025/09
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo spremenjena Pravila Sindikata Letalsko tehničnega osebja Adria Airways,
s sedežem Spodnji Brnik 130, 4210 Brnik,
sprejeta dne 19. 12. 2008.
2. Pravila iz prvega odstavka se vpišejo
v evidenco statutov in pravil sindikatov pri
tem organu, pod zaporedno številko 195.
101-6/2009-2
Ob-2253/09
Pravila Sindikata Pošte Slovenije – Poslovne enote Maribor, vpisana v evidenco
pravil sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
dne 16. 6. 2004, pod zaporedno številko
13, so bila spremenjena in sprejeta dne 8. 1.
2009 in odslej nosijo naziv: Pravila o delovanju sindikata delavcev prometa in zvez
Slovenije, Pošte Slovenije PE Maribor,
PE PLC Maribor in Uprave družbe.
Spremenjeno je bilo tudi ime sindikata, ki
odslej glasi: Sindikat delavcev prometa in
zvez Slovenije, Pošta Slovenije, Sindikat
PE Maribor, PE PLC Maribor in Uprava
družbe.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
pod zaporedno številko 9, z dne 27. 2. 2009.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-152/2007/16
Ob-2616/09
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Urad), je dne 9. 3. 2009 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je
skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 37/04, 99/04 – UPB1, 40/07,
64/07 – UPB2; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji, ki je nastala
na podlagi nakupa blagovnih znamk Salatina in Talis družbe Droga Kolinska, živilska
industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljub
ljana, s strani družbe Pejo Šampionka, pro
izvodnja in trgovina, d.o.o., Bukovica 47A,
5293 Volčja Draga, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da
v zvezi z obravnavo koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2435/09
Ime medija: DENAR Revija o davkih.
Izdajatelj: REVIJA DENAR d.o.o., Ljub
ljana, Dunajska cesta 167.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Simič & Partnerji d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana.
Uprava izdajatelja: Mag. Ivan Simič.
Št. 114/09-nn
Ob-2471/09
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Draško Veselinovič, Matjaž Kovačič,
France Arhar, Aleš Žajdela, Dušan Drofenik,
Gorazd Trček, Cvetka Selšek, Igor Kragelj,
Štefan Belingar, Boris Pesjak, Romana Pajenk, Sibil Svilan, Klemens Nowotny, Andrej
Potočnik.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2455/09
Na podlagi 495. člena ZGD-1 in določb Družbene pogodbe družbe MERFIN,
holdinška družba, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka:
2288001000 (v nadaljevanju: Družba), so
družbeniki na skupščini Družbe dne 23. 3.
2009 soglasno sprejeli sklep o vračilu naknadnih vplačil. Vsakemu družbeniku bo vrnjeno 25,5% vplačanega zneska naknadnega vplačila, kar skupaj znaša 6.965.325,00
EUR. Zaradi varstva upnikov bodo zneski
družbenikom izplačani po poteku trimesečnega zakonskega roka.
Vezano na sprejem sklepa družbenikov
Družbe o vračilu naknadnih vplačil je bilo
hkrati ugotovljeno, da naknadna vplačila
niso bila namenjena kritju osnovnega kapitala ob izgubi, da so osnovni vložki v celoti
vplačani, da Družba nima izgub in nima neporavnanih obveznosti ter da vračilo naknadnih vplačil ne bo imelo nikakršnega vpliva
na kritje osnovnega kapitala Družbe.
MERFIN d.o.o.
Marta Bertoncelj, direktorica
Ob-2456/09
Na podlagi 495. člena ZGD-1 in določil
Družbene pogodbe družbe MERFIN TRI,
holdinška družba, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka:
3415864000 (v nadaljevanju: Družba), so
družbeniki na skupščini Družbe dne 23. 3.
2009 soglasno sprejeli sklep o vračilu naknadnih vplačil. Vsakemu družbeniku bo vrnjeno 25,5% vplačanega zneska naknadnega vplačila, kar skupaj znaša 447.525,00
EUR. Zaradi varstva upnikov bodo zneski
družbenikom izplačani po poteku trimesečnega zakonskega roka.
Vezano na sprejem sklepa družbenikov
Družbe o vračilu naknadnih vplačil je bilo
hkrati ugotovljeno, da naknadna vplačila
niso bila namenjena kritju osnovnega kapitala ob izgubi, da so osnovni vložki v celoti
vplačani, da Družba nima izgub in nima neporavnanih obveznosti ter da vračilo naknadnih vplačil ne bo imelo nikakršnega vpliva
na kritje osnovnega kapitala Družbe.
MERFIN TRI d.o.o.
Marta Bertoncelj, direktorica
Ob-2457/09
Na podlagi 495. člena ZGD-1 in določil
Družbene pogodbe družbe MERFIN ŠTIRI, holdinška družba, d.o.o., Litostrojska
cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka:
3415899000 (v nadaljevanju: Družba), so
družbeniki na skupščini Družbe dne 23. 3.
2009 soglasno sprejeli sklep o vračilu naknadnih vplačil. Vsakemu družbeniku bo vrnjeno 25,5% vplačanega zneska naknadnega vplačila, kar skupaj znaša 378.675,00
EUR. Zaradi varstva upnikov bodo zneski
družbenikom izplačani po poteku trimesečnega zakonskega roka.
Vezano na sprejem sklepa družbenikov
Družbe o vračilu naknadnih vplačil je bilo
hkrati ugotovljeno, da naknadna vplačila
niso bila namenjena kritju osnovnega kapitala ob izgubi, da so osnovni vložki v celoti
vplačani, da Družba nima izgub in nima ne-

poravnanih obveznosti ter da vračilo naknadnih vplačil ne bo imelo nikakršnega vpliva
na kritje osnovnega kapitala Družbe.
MERFIN ŠTIRI d.o.o.
Marta Bertoncelj, direktorica
Ob-2472/09
Skupščina družbe NOLIK VIO d.o.o. je
dne 5. 3. 2009 v skladu s prvim odstavkom
402. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) sprejela sklep o začetku redne likvidacije družbe.
Za likvidacijskega upravitelja je bila imenovana družba TUTAJ d.o.o., Andričeva 21,
1108 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje, ki
ga zastopa Aleksander Šimon, direktor.
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
opr. št. Srg 2009/6456 z dne 11. 3. 2009
vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo
NOLIK VIO d.o.o. – v likvidaciji.
Upniki družbe NOLIK VIO d.o.o. – v likvidaciji se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS, prijavijo svoje
terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh
izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in
višini svojih terjatev, pošljejo na naslov: NOLIK VIO d.o.o. – v likvidaciji, Novomeška
cesta 5, 1330 Kočevje.
Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe NOLIK VIO d.o.o. – v likvidaciji, poziva,
da nemudoma poravnajo svoje obveznosti
do družbe v likvidaciji.
NOLIK VIO d.o.o. – v likvidaciji

trgovino d.o.o., Jurovska cesta 6, 2230
Lenart v Slovenskih goricah. Zaradi statusnega preoblikovanja bo Slavica Kranfogel
prenehala opravljati dejavnost kot samostojna podjetnica z vpisom prenosa podjetja
samostojnega podjetnika na družbo NADA
STIL družbo za trgovino d.o.o., ki bo nadaljevala opravljanje dejavnosti samostojne
podjetnice. Datum prenehanja opravljanja
dejavnosti kot samostojne podjetnice je odvisen od vpisa statusnega preoblikovanja
v sodni register.
Prodajalna Nada, Slavica Kranfogel s.p.
Ob-2467/09
Likvidacijski upravitelj Evaco servis d.o.o.
– v likvidaciji, Vodovodna 28, 2000 Maribor,
pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Mariboru, Srg 2008/42438 z dne
29. 1. 2009, vpisan začetek redne likvidacije
v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja poziv upnikom,
da v roku 90 dni od dneva objave tega poziva
v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve
do družbe Evaco servis d.o.o. – v likvidaciji.
Terjatve oziroma vlogo morajo upniki poslati,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve, ki izkazuje obstoj in višino terjatve,
z navedbo računa upnika, na katerega naj
se prijavljena terjatev poravna v dveh izvodih, na likvidacijskega upravitelja na naslov:
Evaco servis d.o.o. – v likvidaciji, Vodovodna
28, 2000 Maribor. Dolžniki pa se pozivajo, da
brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Evaco servis d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Barbara Černčič

Ob-2488/09
Janez Paternoster, samostojni podjetnik,
Avtomatizacija in izdelava strojev Janez Paternoster s.p., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Zajčjo dobravo 14a, 1260 Ljubljana
- Polje, matična številka 667203000, davčna številka SI94649723, v skladu z drugim
odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe drugega odstavka
75. člena istega zakona javno objavljam, da
nameravam v skladu z določbo 668. člena
ZGD-1 zgoraj navedeno podjetje statusno
preoblikovati na novo kapitalsko družbo, ki
jo bom ustanovil zaradi prenosa premoženja
podjetja. Predvidena firma nove družbe, ki
jo bom ustanovil s preoblikovanjem podjetja
bo »Paternoster, napredne strojne rešitve
d.o.o.«, s sedežem v Ljubljani.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja v oziroma prenosa podjetja na novo družbo v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja podjetnika bo postala nova kapitalska družba
univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela
vsa sredstva in obveznosti podjetja do virov
sredstev in vstopila v vsa pravna razmerja
v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.
Janez Paternoster s.p.
Avtomatizacija in izdelava strojev

Št. 1312
Ob-2458/09
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Valkarton, podjetja za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona
d.d., sklicuje

Ob-2626/09
V skladu z določili 670. in 75. člena ZGD
samostojna podjetnica Slavica Kranfogel,
Jurovska 6, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, objavlja, da se bo podjetje Prodajalna Nada, Slavica Kranfogel s.p. statusno
preoblikovalo s prenosom na prevzemno
kapitalsko družbo NADA STIL družba za

16. sejo skupščine
delniške družbe Valkarton d.d., Logatec,
ki bo v sredo, 29. aprila 2009, ob 11.30, na
sedežu družbe Valkarton d.d., Logatec, Tržaška cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Ob-2602/09
Hereschwerke Eplak, elektromontaža,
projektiranje, avtomatizacija, krmilne omarice d.o.o. – v likvidaciji, Valvasorjeva ulica
38, 2000 Maribor, je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru Srg št. 2009/5960
z dne 9. 3. 2009, v postopku redne likvidacije.
Likvidacijski upravitelj poziva upnike, v skladu s 412. členom ZGD-1, da prijavijo svoje
terjatve v roku 30 dni od dneva objave, na
naslov: Hereschwerke Eplak d.o.o. – v likvidaciji, Valvasorjeva ulica 38, 2000 Maribor.
Hereschwerke Eplak, d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Erich Grossegger

Sklici skupščin
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Za predsednika 16. skupščine se izvoli Miha Lukmana.
b) Za preštevalko glasov se določi Vida
Debevc.
c) Ugotovi se prisotnost notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2008 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila.
b) bilančni dobiček Valkartona d.d. za
leto 2008 v višini 874.289,68 EUR, ki je
sestavljen iz prenesenega dobička preteklih let v višini 780.323,36 EUR in čistega
dobička leta 2008 v višini 93.966,32 EUR
se razporedi:
– za izplačilo dividend se uporabi nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini
766.940,40 EUR oziroma 0,90 EUR bruto
dividende na delnico, ki se izplača v roku
90 dni po zasedanju skupščine,
– preostali del bilančnega dobička v višini 107.349,28 EUR pa ostane nerazporejen.
c) skupščina na podlagi 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2008 in
jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2009 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte Revizija d.o.o.
4. Seznanitev s članom nadzornega
sveta – predstavnikom delavcev družbe.
Glede na to, da je z dnem 30. 4. 2009
odstopil dosedanji predstavnik Ciglarič Rudolf, je svet delavcev na seji dne 11. 3.
2009 izvolil Milašinović Dejana za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev
družbe za naslednje 4-letno mandatno obdobje od 1. 5. 2009 dalje.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z izvolitvijo novega člana nadzornega sveta
- predstavnika delavcev družbe Milašinović
Dejana.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Valkarton d.d., Logatec, Tržaška 1, vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Morebitne nasprotne predloge pošljejo
delničarji v pisni obliki z utemeljitvijo upravi
družbe v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 12.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Valkarton d.d., Logatec
uprava družbe

Št.
Ob-2617/09

Uprava in nadzorni svet družbe Casino
Ljubljana d.d., prirejanje posebnih iger na
srečo, Ljubljana, Miklošičeva cesta 9 (matična številka 5488044000) na podlagi 22.
člena statuta družbe sklicujeta
17. skupščino,
ki bo v sredo 16. 4. 2009, ob 14. uri,
v Ljubljani, Dunajska 154.
Dnevni red in predlagani sklepi:
1. točka: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov
skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov.
2. točka: Povečanje osnovnega kapitala
in sprememba statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
– 2.1. Osnovni kapital družbe v znesku
625.500,00 EUR se poveča z novimi denarnimi vložki v znesku 4.500.001,33 EUR
tako, da znaša 5.125.501,33 EUR.
2.2. Družba po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register izda
4.335.102 novih navadnih imenskih kosovnih
delnic razreda A. Emisijski znesek ene delnice je enak pripadajočemu znesku ene delnice v osnovnem kapitalu, to je 1,03803816595
EUR. Emisijska vrednost vseh novih delnic
je 4.500.001,33 EUR. Skupno število delnic
se poveča v enakem razmerju kot osnovni
kapital, tako da je osnovni kapital družbe po
povečanju osnovnega kapitala razdeljen na
4.909.751 navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A in 27.930 neglasovalnih imenskih participativnih kosovnih delnic razreda
B, oziroma skupaj 4.937.681 delnic.
2.3. Nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralnem registru
pri KDD.
2.4. Navadne delnice razreda A zagotavljajo njihovim imetnikom:
a) pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
b) pravico do dela dobička (dividende),
c) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
2.5. Za prenos in pridobitev navadnih
delnic je potrebno soglasje ministra, ki je
pristojen za finance.
2.6. Druga vprašanja v zvezi z delnicami
so določena v statutu družbe.
2.7. Dosedanji delničarji, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za vpis navadnih delnic, imajo v sorazmerju s svojimi deleži
v osnovnem kapitalu prednostno pravico
do vpisa novih delnic.
Rok za uveljavitev prednostne pravice
je 8 dni od dneva poziva uprave družbe.
Vpisniki so dolžni najkasneje v roku 3
dni vložiti vlogo za izdajo soglasja za pridobitev navadnih delnic, pri ministrstvu,
pristojnemu za finance. Vplačilo delnic se
opravi v roku 3 dni po pridobitvi soglasja
ministra, pristojnega za finance.
Če do 5. 5. 2009 ni vpisano in vplačano
celotno število novo izdanih delnic oziroma
izvedeno celotno povečanja osnovnega kapitala, postane vpis neobvezujoč.
2.8. Nadzorni svet se pooblasti, da
uskladi besedilo statuta glede povečanja
osnovnega kapitala.
Casino Ljubljana d.d.
predsednik uprave
Goran Miškulin
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Ob-2663/09
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana vabi
delničarje na
19. skupščino
družbe Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 5. 5. 2009, ob 10. uri,
v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana,
v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48,
1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Rok
Čeferin kot predsednik, ter Gorazd Podbevšek in Ika Krevzel Panić kot preštevalca
glasov.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se na dan 31. 12. 2008 ugotovljeni bilančni
dobiček v višini 14.604.107,00 € v skladu
z določbami 230., 282. in 293. člena ZGD
– 1 uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 12.309.175,90 € oziroma 5,90 € bruto
na delnico;
2. prenos v druge rezerve iz dobička
v znesku 2.294.931,10 €.
Za izplačilo pod točko 1. se uporabijo
druge rezerve iz dobička leta 2004.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri
KDD na dan 7. 5. 2009, na način, določen
s sklepom uprave.
V skladu z določilom 294. člena ZGD-1
skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2009 revizijsko družbo
BDO EOS Revizija d.o.o. iz Ljubljane.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 19.
skupščini delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljub
ljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred skupščino.
Izpis za pripravo glasovnic bo narejen po
delničarjih in stanju njihovih delnic, vknjiženih v delniški knjigi družbe, ki se vodi
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri Klirinško depotni družbi, na dan 30. 4.
2009.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
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Gradivo s predlogi sklepov, vključno
z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana od dneva objave sklica do
dneva skupščine, in sicer vsak delovni dan
od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana
predsednik uprave
Marko Kryžanowski
podpredsednik uprave
Igor Irgolič

Razširitve dnevnih redov
Št. 13/09
Ob-2598/09
Uprava Merkur zavarovalnice, d.d., Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana, na podlagi
296. in 298. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) objavlja razširitev dnevnega reda 17. redne skupščine delničarjev
Merkur zavarovalnice, d.d., Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana, ki bo dne 22. 4. 2009, sklic
katere je bil objavljen dne 20. 3. 2009 v Uradnem listu RS, št. 21, in sicer na predlog
delničarja Merkur Versicherung AG, Graz,
ki na podlagi določil prvega odstavka 298.
člena ZGD-1 predlaga, da se dnevni red
17. redne skupščine, sklicane za dne 22. 4.
2009 razširi z novo dodatno točko 8., ki se
glasi: “8. Imenovanje in odpoklic člana nadzornega sveta družbe.”.
Uprava Merkur zavarovalnice, d.d.
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Zavarovanja terjatev
Sv 161/2009
Ob-2483/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik iz Murske Sobote, Kocljeva 14a, opr.
št. SV 161/2009 z dne 12. 3. 2009, je bilo
stanovanje številka 26 v petem nadstropju
v stanovanjski hiši na naslovu Murska Sobota, Cvetkova 23, ki stoji na parcelni številki
307 (po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 12. 8. 1992 in kupoprodajni
pogodbi številka 17 o prodaji stanovanja
z dne 12. 2. 2004 tudi na parcelnih številkah
301, 307, 310, 311 in 313) katastrska občina
Murska Sobota, stanovanje pa je skupne
izmere 53,29 m2 skupaj s sorazmernim deležem na funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih in napravah, do celote last zastaviteljice Mojce Jug, EMŠO 3101972506194,
Murska Sobota, Cvetkova 23, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 12. 8. 1992 in kupoprodajne pogodbe številka 17, o prodaji stanovanja z dne
12. 2. 2004 ter zemljiškoknjižnega dovolila
po citirani pogodbi z dne 12. 3. 2004, zastavljeno v zavarovanje izvršljive denarne
terjatve upnice Banke Sparkasse d.d., Ljub
ljana, Cesta v Kleče 15, matična številka
2211254000, v znesku 145.000,00 EUR
skupaj z vsemi pripadki.
SV 249/09
Ob-2484/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 249/09 z dne
12. 3. 2009, je bila nepremičnina z identifikacijsko številko 0678/01251/009, to je stanovanje številka 9 v izmeri 75,55 m2 v 1.
nadstropju stavbe na naslovu Knafelčeva
ulica 26, 2000 Maribor, zgrajene na parceli
številka 1621/1, katastrska občina Spodnje
Radvanje, last dolžnika – zastavitelja Vojka
Nabergoja, rojenega 21. 10. 1951, stanujočega Knafelčeva ulica 26, 2000 Maribor, do
celote, na podlagi darilne pogodbe z dne
14. 4. 2001; zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Kirchberg – Edelsbach, eGen,
s sedežem Kirchberg an der Raab 159,
8324 Kirchberg an der Raab, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve prej
navedene upnice do dolžnika – zastavitelja
Vojka Nabergoja, v višini 50.000,00 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 31. 5. 2024, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnika, nastale na
temelju kreditne pogodbe, sklenjene v zgoraj navedenem notarskem zapisu.
SV 179/09
Ob-2485/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina

z Jesenic, opr. št. SV 179/09 z dne 18. 3.
2009, je bilo dvosobno stanovanje št. 8, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 39,
Jesenice, stoječi na parc. št. 1110/2, k.o.
Jesenice, v izmeri 59,49 m2, last zastaviteljice Nataše Rauh, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 13. 3. 2009, zastavljeno
v korist upnice SKB Banke d.d. Ljubljana,
matična številka: 5026237000, s sedežem
v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 62.000,00 EUR
s pripadki.
SV 40/2009
Ob-2486/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Zlatke Repolusk,
Radlje ob Dravi, opr. št. 40/2009 z dne 18. 3.
2009 je bila nepremičnina – ident. št. 3.E –
stanovanjska raba št. 3 v prvi etaži v izmeri
48,00 m2, pri idealnem deležu 2/12 na parc.
št. 349/2, vpisanem pri vl. št. 78, k.o. Prevalje, last zastavitelja Juvan Romana do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
15. 12. 2007 sklenjene med prodajalcem Belej Ožboltom in Juvan Romanom zastavljena
v korist banke – upnice Unicredit Banke Slovenija d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična številka 5446546000, za
zavarovanje neposredno izvršljive denarne
terjatve v višini 41.835,00 CHF, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero, ki se spreminja v skladu z navedeno pogodbo o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF, mesečna
anuiteta na dan sklenitve tega sporazuma
znaša 215,85 CHF in ki znaša seštevek
veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,60 % p.a., kar znaša
na dan 9. 1. 2008 skupaj 4,57 % p.a., ter
z zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom
oziroma zamudnimi obrestmi, določenimi
z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah banke, skupaj z ostalimi stroški in
pripadki, z načinom in rokom vračila v 360
zaporednih mesečnih anuitetah, ki zapadejo
v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu,
s tem da prva zapade v plačilo dne 29. 2.
2008, zadnja pa 31. 1. 2038, oziroma je zapadlost pred tem rokom odvisna od odstopa
upnice, kot vse izhaja iz navedene pogodbe
in tega sporazuma.
SV 453/2009
Ob-2601/09
Na podlagi neposredno izvršlivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 453/2009 z dne 19. 3.
2009 je stanovanje št. 5/I v skupni izmeri 30,61 m2 v stavbi v Mariboru, Delavska
10 – parc. št. 2292, k.o. Tabor, last Ljeskovac Željka, stan. Maribor, Delavska 10, na

temelju prodajne pogodbe z dne 15. 11.
2007, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
99.000,00 EUR s pp.
SV 655/09
Ob-2629/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška
iz Ljubljane, opr. št. SV-655/09 DK-26/09
z dne 24. 3. 2009, je bila nepremičnina –
dvosobno stanovanje št. 14 z oznako ident.
št. 1738-2190-155, v drugem nadstropju četrte etaže v izmeri 59,12 m2, večstanovanjske stavbe na naslovu Kunaverjeva ulica 1
v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 951/164, parc.
št. 951/165 in parc. št. 2190. ES, vpisanih
pri vl. št. 2346, k.o. Dravlje, kot predmet
zastave, last zastaviteljev Špoljarić Dejana in Perko Bojane, vsakega do polovice,
pridobljeni na podlagi prodajne pogodbe
z dne 18. 3. 2009, sklenjene med njima kot
kupcema in Ilčenko Amalijo in Ilčenko Natalijo, obe stanujoči Nezbiše 15a, Pristava pri
Mestinju, kot prodajalki, zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1513
Ljubljana, matična številka 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
70.000,00 EUR s pripadki, napram dolžniku
Špoljarić Dejanu, rojenem 8. 1. 1982, stanujočem Rusjanov trg 3, Ljubljana.
SV 244/09
Ob-2664/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza
iz Celja, opr. št. SV 244/09 z dne 25. 3.
2009, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana
v zemljiško knjigo kot etažna lastnina sicer:
nepremičnina – stanovanje št. 6 v drugem
nadstropju v izmeri 61,41 m2, v stavbi na naslovu Milčinskega 2, Celje, stoječi na parceli
s parc. št. 500/8, k.o. Spodnja Hudinja, last
Kitić Slobodana in Kitić Dragane, oba stanujoča Milčinskega ulica 2, 3000 Celje, zastavljena v korist banke: Banka Sparkasse d.d.,
s sedežem Ljubljana, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254000, za zavarovanje
denarne terjatve po pogodbi o potrošniškem
hipotekarnem kreditu št. 0243/0027249-00,
v znesku 50.500,00 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete kredita 15. 4. 2024, z obrestno
mero: 3-mesečni Euribor in pribitek 2,000%
odstotne točke, kar ob sklenitvi kreditne pogodbe skupaj znaša 3,825% letno, z efektivno obrestno mero 3,980%, z možnostjo
predčasne zapadlosti kredita določene v 11.
členu pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 0243/0027249-00, v primeru
zamude z zamudnimi obrestmi in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 161/2008
Os-2247/09
Z rubežnim zapisnikom z dne 19. 12.
2008 izvršitelja Janko Zorčič je bil v izvršilnem postopku opr. št. In 161/2008, ki se
vodi pri Okrajnem sodišču v Brežicah, opravljen rubež nepremičnine – stanovanje št.
9 v večstanovanjskem bloku, na naslovu
Maistrova ul. 6 v Brežicah, v skupni izmeri
54,67 m2 s pripadajočimi skupnimi prostori
in kletjo. Stanovanjski objekt stoji na parc.
št. 316, pripisani k vl. št. 487, k.o. Brežice.
Stanovanje je last dolžnice Renate Deduš,
Glaserjev trg 9, Hoče, sedaj Lackova cesta 43a, Maribor po kupoprodajni pogodbi
07-1213/94-250.
S sklepom z dne 1. 12. 2008 je sodišče
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni
vpisana v Zemljiško knjigo, v korist upnika
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice
d.d., Cesta prvih borcev 9/I, Brežice, zaradi
izterjave 308,82 EUR.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 3. 2009
In 90/2008
Os-2122/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. I 193/2008
z dne 23. 6. 2008, v zvezi s sklepom
In 90/2008 z dne 8. 10. 2008, na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona
Markovčiča, opr. št. IZV 5/2009 z dne 6. 2.
2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je trisobno stanovanje št.
9, stavba 238, v 2. nadstropju stanovanjske
stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita
96, v skupni izmeri 64,83 m2, last dolžnika
Rame Mecavica do celote, zarubljena v korist upnika Milutina Dabižljevića, Kurilniška
17, Jesenice, zaradi izterjave 18.058,80
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe, izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 27. 2. 2009
In 2008/00070
Os-9941/08
Izvršitelj Franko Slavec je dne 6. 10. 2008,
ob 9. uri v izvršilni zadevi In 08/70, Okrajnega
sodišča v Kopru, zaradi izterjave 12.315 EUR
s p.p., ob prisotnosti Milinković Steva in Milinković Tomaža opravil rubež nepremičnine,
ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, stanovanja
v stanovanjski hiši na naslovu Srebrničeva
3, Koper, stoječi na parc. 387/13, k.o. Semedela, ki se sestoji iz kuhinje, dnevne sobe,
dveh sob, kopalnice z WC, hodnika in terase
v skupni izmeri 66,30 m2.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 2. 2008
VL 20103/2008
Os-1986/09
Izvršitelj Goran Ivkovič, Breznikova 15,
Domžale, je dne 28. 1. 2009, s pričetkom
ob 10. uri v izvršilni zadevi dolžnika: Otto
Titan, Trubarjeva 48, Celje, zaradi izterjave
847,60 EUR, opravil rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer sta-

novanja v 3. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Slovenska c. 9b, Ljub
ljana, v lasti dolžnika, identifikacijska številka 1721-210-107, v izmeri 27,69 m2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2009
In 1561/2004
Os-1987/09
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, Župančičeva cesta 31, Grosuplje, je dne 20. 6. 2006,
s pričetkom ob 10.30, v izvršilni zadevi dolžnice Irene Černivec, Žeje 24, Ljubljana,
opravil rubež nepremičnine, in sicer dela
stavbe na naslovu Ob pristanu 2, Ljubljana,
ki se nahaja v k.o. Trnovsko predmestje,
s št. stavbe 4435, v izmeri 38 m2, z oznako
št. 2 kot dela stavbe, v korist upnice SKB
banke d.d., zaradi izterjave 4.252,26 EUR
s pp, v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana.
Zapisnik o rubežu je razglašen tudi a sodni deski pristojnega sodišča.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2009
Z 719/2005
Os-1708/09
Izvršiteljica Ana Nastič je dne 26. 1. 2009,
s pričetkom ob 9. uri, v zadevi Z 719/2005,
Okrajno sodišče v Mariboru, Cafova ulica
1, zoper dolžnico Tanjo Paar, Maistrova ul.
10, Maribor, ki jo zastopa odv. Leopold Godič iz Maribora, za upnika Državno pravobranilstvo Ljubljana, Republika Slovenija,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki ga zastopa
Državobranilstvo, Zunanji oddelek Maribor,
v kraju Maribor, Maistrova ul. 10, pri dolžnici, ob prisotnosti Herberta Paara - moža
dolžnice, opravila rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja v izmeri 173,28 m2 v drugem nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Maistrova ul.
10, ki stoji na parcelah 934 in 935, pripisanih pri vl. št. 1278, k.o. Maribor - grad, ki je
v solasti dolžnika do 1/2.
Na naslovu Maistrova ulica 10 je 6 nadstropij in 17 stanovanj.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6698/2008
Os-1945/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom z dne 10. 12. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Muri Andreja in
Hohnjec Helene, oba stan. Vojkova ulica 4,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, – kupoprodajne pogodbe z dne 17. 1. 1992 sklenjene med Občino Celje kot prodajalko in Jeršin Matjažem,
Vojkova ulica 4, Celje, kot kupcem. Listina
se nanaša na nepremičnino z ident. št. 11.E,
stanovanjska raba v izmeri 55 m2, v Celju,
Vojkova ulica 4, Celje, vpisano v podvl. št.
2524/12, k.o. Celje. Po izjavi predlagatelja
je listina izgubljena.

Vknjižba lastninske pravice se pri nepremičnini z ident. št. 11.E, stanovanjska raba
v izmeri 55 m2, v Celju, Vojkova ulica 4, se
zahteva v korist Muri Andreja, roj. 25. 11.
1969 in Hohnjec Helene, roj. 28. 2. 1966,
oba stan. Vojkova ulica 4, Celje, vsakega
do 1/2 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 16. 1. 2009
Dn 512/2008
Os-1965/09
Okrajno sodišče v Črnomlju na podlagi
237. člena, v zvezi z 204. členom Zakona
o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03), izdaja
oklic o začetku postopka:
začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri parc. št. 4107, vpisane pri vl. št. 42, k.o. Štale, Okrajnega sodišča v Črnomlju.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je izvirnik pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem z dne 27. 7. 1995, sklenjene med Mercator, Kmetijsko zadrugo Črnomelj, Kolodvorska c. 39, Črnomelj, ki jo zastopa direktor
Ivan Simonič in Gozdnim gospodarstvom
Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, ki ga zastopa direktor Branko Južnič, za vknjižbo lastninske pravice pri parc. št. 4107, k.o. Štale
v korist Gozdnega gospodarstva Kočevje.
Poziva se imetnike pravic, da v roku dveh
mesecev od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Gozdnega gospodarstva Kočevje.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 20. 2. 2009
Dn 4109/2008
Os-1680/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper, o predlogu za dopolnitev zemljiške
knjige, dne 9. 2. 2009 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 1599/7, pašnik v izmeri
1423 m2 in parc. št. 1599/8, pašnik v izmeri 280 m2, obe k.o. Truške, pri katerih je
z verjetnostjo izkazana lastninska pravica
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper,
matična številka 5874424.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 2. 2009
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Dn 17456/08
Os-2278/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pajnkiher Matjaža, stanujočega Cesta proletarskih brigad 62, Maribor, ki ga po pooblastilu
zastopa notarka Ines Bukovič, Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini parc. št. 1718/1,
pripisani vl. št. 1387, k.o. Tezno, pod opr.
št. Dn 17456/08, 20. 1. 2009 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za nepremičnino, z dne
25. 10. 2005, sklenjene med prodajalko Nevenko Sagadin, roj. 21. 2. 1954, stanujočo
Osterčeva ulica 4, Maribor in kupcem Pajnkiher Matjažem, roj. 12. 6. 1972, stanujočim Dobravska ulica 11, Maribor, s katero
je prodajalka kupcu prodala nepremičnino
parc. št. 1718/1, stanovanjsko stavbo v izmeri 104 m2 in dvorišče v izmeri 480 m2, pripisano vl. št. 1387, k.o. Tezno in na tem dovolila, po izplačilu celotne kupnine, vknjižbo
lastninske pravice na 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 4. 3. 2009
Dn 18609/08
Os-2279/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Saše
Pukl, stanujočega Gregorčičeva ulica 21b,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičninah pripisanih podvl. št. 1304/96
in 1304/97, oboje k.o. Maribor - Grad, pod
opr. št. Dn 18609/08, 20. 1. 2009 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 17/90 z dne 19. 3.
1990 med prodajalcem SGP Konstruktor
p.o. Maribor, Gregorčičeva ulica 37, Maribor, ki ga je zastopal generalni direktor
Adolf Klokočovnik in kupcem Metalka, MDS
– Informacijski inženiring, PE Maribor, Slovenska ulica 31, ki ga je zastopal direktor
Jure Cimerman, s katero je prodajalec kupcu prodal parkirna mesta št. 16, 17 in 18
v soseski Gambrinus v Mariboru, na parc.
št. 1471/1, 1472/1, 1472/2, 1469/3, 1469/5,
1469/6, 1470/1, 1470/3, 1474/2, 1474/3,
1474/4, 1475/4, 1475/5, 1475/6, 1475/7,
1476/1, 1476/2, 1476/3, 1478/3, 2152/3, k.o.
Maribor - Grad, in na teh dovolil vknjižbo
lastninske pravice za 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 4. 3. 2009
Dn 1459/08
Os-2280/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Draga Mlakarja, Brestrniška ulica 59, Brestrnica, ki ga po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec, Trg Leona Štuklja

5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini pripisani podvl. št. 3260/5,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 1459/08, 2. 2.
2009 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 291/92 z dne 25. 2.
1992, sklenjene med prodajalcem MTT –
Tovarno tkanin Melje, Maribor, Ulica kraljeviča Marka 19, ki ga je zastopal direktor
podjetja Tone Taks in kupovalko Alojzijo
Logar, EMŠO: 2106937505132, stanujočo
Železnikova ulica 20, Maribor, s katero je
prodajalec kupovalki prodal stanovanje št.
5 v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Železnikova ulica 20, stoječe na parc.
št. 969/1, pripisane vl. št. 1791, k.o. Pobrežje in dovolil, da se kupovalka na njem
vknjiži kot lastnica.
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 4. 3. 2009
Dn 15870/08
Os-2281/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Viktorije Gasparin in Tamare Gasparin, stanujočih Greenwiška cesta 12, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani pod vl. št. 3554/84, k.o. Pobrežje,
pod opr. št. Dn 15870/08, 19. 1. 2009 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 180-SK/93 z dne
14. 6. 1993 z dopolnitvijo z dne 19. 2. 1998,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) med
prodajalci SGP Konstruktor p.o. Maribor,
Sernčeva ulica 8, Maribor, ki ga je zastopal
generalni direktor Franc Šušteršič in TGP
Pohorje Maribor, Ulica heroja Šlandra 10,
ki ga je zastopal glavni direktor Krešimir
Čabrian in kupkama Gasparin Viktorijo in
Gasparin Tamaro, ki jo je zastopala zakonita zastopnica mati Gasparin Viktorija, obe
stanujoči Greenwiška cesta 12, s katero sta
prodajalca kupkama prodala dvosobno stanovanje št. 82 v X. nadstropju v stanovanjskem objektu Greenwiška cesta 12 v Mariboru, parc. št. 1061/1, pripisano vl. št. E-3
pod zaporedno št. B-84, k.o. Pobrežje in
na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice
v korist kupk, za vsako v višini 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2009
Dn 6928/2007
Os-1764/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 6928/2007 z dne 17. 12.
2008, uveden postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 3. 7. 1997, sklenjene med Frančiškom
Korenom in Zdenko Potrč, za nepremičnine
parc. št. 177.S – dvorišče v izmeri 500 m2,
pašnik v izmeri 370 m2 in stavba v izmeri
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74,00 m2, vpisanih pri vl. št. 658, k.o. Apače,
in stanovanje v izmeri 30,29 m2, v prvem
nadstropju zgradbe, na naslovu Žgečeva
10, Ptuj, stoječe na parc. št. 225/3, vpisane
pri vl. št. 378, k.o. Ptuj.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi – ZZK-1 (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 na Ptuju
dne 10. 2. 2009
Dn 3721/2008
Os-2183/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljev
Cvetko Janeza in Cvetko Cilke, oba Kamna
Gorica 63a, Kamna Gorica, glede nepremičnin parc. št. 21, 22/1, 22/2, 23, 27, 197, 249,
246/4, 246/3, 246/2 in 246/5, vpisanih pri vl.
št. 240 k.o. Kamna Gorica, s sklepom Dn št.
3721/2008 z dne 26. 2. 2009, začel postopek za izbris stare hipoteke, zaradi vknjižbe izbrisa hipoteke in vknjižene prepovedi
odtujitve in obremenitve upnika KTL-TOZD
Jelplast Kamna Gorica, Kamna Gorica, za
znesek 160.000,00 YUD, vpisane pod Dn
št. 1570/86.
Hipotekarni upnik oziroma zastavni upnik
lahko v roku treh mesecev od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo izbris stare
hipoteke in vknjižene prepovedi odtujitve in
obremenitve.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 26. 2. 2009
Dn 4130/2008
Os-1394/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
je s sklepom z dne 28. 11. 2008, Dn št.
4130/2008, na predlog predlagatelja Comsglobe Investments LTD, 10 Cromwell Place,
London, SW7 2JN, UK, ki ga zastopa notar Milan Dolgan iz Ljubljane, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki
se nanaša na stanovanje št. 5/M, v izmeri
63,4 m2, v mansardi poslovno stanovanjskega objekta Steklarska ulica 12, Rogatec,
na parc. št. 53/8, vpisani v vl. št. 759, k.o.
Rogatec, kjer je vknjižena lastninska pravica
na Občino Rogatec.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek
vzpostavitve zemjiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
5/m, v izmeri 63,4 m2, v mansardi poslovno stanovanjskega objekta Steklarska ulica
12, Rogatec, na parc. št. 53/8, vpisani v vl.
št. 759, k.o. Rogatec, sklenjene dne 12. 7.
2001, med Občino Rogatec, Ceste 11, Rogatec, kot prodajalko in F.J.I. d.o.o., Gabrsko 32/c, Trbovlje, kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja postopka: Comsglobe Investments LTD,
10 Cromwell Place, London, SW7 2JN, UK,
identifikacijska številka 2248557.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da 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 Šmarju pri Jelšah
dne 16. 1. 2009
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Dn 4599/2007
Os-1763/09
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
- svétnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Damjane
Zupan, Svetelka 2, 3222 Dramlje, ki jo zastopa odvetnica Klavdija Gaber iz Vojnika,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižba lastninske pravice, na podlagi
237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZKK-1),
dne 9. 2. 2009 oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 12/93 z dne
30. 4. 1993, sklenjene med prodajalcem Pohištvena industrija Garant Polzela p.o. ter
kupcema Kumer (sedaj Tavčer) Angelo in
Tavčer Zoranom, za nepremičnino, id. št.
18.E (stanovanjska raba 42,26 m2, Polzela
205b, 3313 Polzela), vpisano v podvl. št.
2129/18, k.o. Polzela.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Damjane Zupan,
Svetelka 2, 3222 Dramlje.
Imetnike pravic se pozivajo, da 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 Žalcu
dne 9. 2. 2009
Dn 5593/2008
Os-1832/09
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
- svétnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Rajka Črešnarja, Pod smrekami 10, 3311 Šempeter
v Savinjski dolini, ki ga zastopa Odvetniška
družba Maček & Maček, d.n.o., o.p. iz Celja,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, na podlagi
237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1),
dne 3. 2. 2009 oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 19. 11. 1992, sklenjene med
prodajalcem Aero, kemična, grafična in papirna industrija, d.o.o., Celje, Kocenova 4,
Celje in kupovalko Suzano Lednik, stan. Dobrteša vas 16/c, Šempeter, za nepremičnino ident. št. 15.E (stanovanje 15/V in drugi
prostori 15k, Pod smrekami 10, Šempeter
v Savinjski dolini, v izmeri 57,37 m2), vpisano v podvl. št. 5024/16, k.o. Šempeter
v Savinjski dolini.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Rajka Črešnarja, Pod
smrekami 10, 3311 Šempeter v Savinjski
dolini.
Imetnike pravic se poziva, da 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 Žalcu
dne 3. 2. 2009
Dn 274/2007
Os-2560/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Domevščika, Jesenice, Cesta revolucije 8, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 28.E pri podvl.
št. 2214/28, k.o. Jesenice, s sklepom opr.
št. Dn 274/2007 z dne 6. 3. 2009, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št. ISP 89/91-G o prodaji
stanovanja z dne 6. 11. 1991, sklenjene med
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prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem Jožetom Domevščikom,
Jesenice, Cesta revolucije 8, s katero je
prodajalka prodala stanovanje št. 39 v I.
nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta revolucije 8, v izmeri 37,26 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
28.E pri podvl. št. 2214/28, k.o. Jesenice,
v korist predlagatelja Jožeta Domevščika,
Jesenice, Cesta revolucije 8, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 3. 2009
Dn 759/2007
Os-2561/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Helene Kero, Jesenice, Cesta revolucije
2b, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 36.E pri podvl.
št. 2152/36, k.o. Jesenice, s sklepom opr.
št. Dn 759/2007 z dne 12. 3. 2009, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. DSD/DSD-1699/92 z dne
27. 5. 1992, sklenjene med prodajalcem
Trgovskim podjetjem Delikatesa Jesenice
in kupcem Heleno Kero, Jesenice, Cesta
revolucije 2b, s katero je prodajalec prodal
stanovanje št. 35 v 8. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 2b,
v izmeri 66,78 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
36.E pri podvl. št. 2152/36, k.o. Jesenice,
v korist predlagateljice Helene Kero, Jesenice, Cesta revolucije 2b do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 3. 2009
Dn 868/2007
Os-2562/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Borisa Koželja in Dragice Koželj, oba Hrušica
172, Hrušica, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 6.E pri
podvl. št. 1695/6, k.o. Dovje, s sklepom opr.
št. Dn 868/2007 z dne 12. 3. 2009, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št. ISP 380/93 - O o prodaji stanovanja z dne 12. 5. 1993, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
Jesenice in kupcema Borisom Koželjem in
Dragico Koželj, oba Hrušica 172, Hrušica,
s katero je prodajalka prodala stanovanje
št. 8 v I. nadstropju stanovanjske hiše na
Hrušici 172, v izmeri 64,63 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju

6.E pri podvl. št. 1695/6, k.o. Dovje, v korist
predlagateljev Borisa Koželja in Dragice Koželj, oba Hrušica 172, Hrušica, za vsakega
do ene polovice, predložena listina pa ni
izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 3. 2009
Dn 3713/2008
Os-2563/09
Okrajno sodišče na Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Kresevič d.o.o. Podgrad, Podgrad
12, Podgrad, ki ga zastopa notarka Mojca
Tavčar Pasar iz Lucije, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 24. 2 2009 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačanem prenosu pravice uporabe na nepremičnini v družbeni lastnini z dne 9. 2. 1990,
sklenjene med Intereuropo p.o. Koper, Vojkovo nabrežje 32, Koper, kot prodajalcem
in Podjetjem DTS Dubrovnik Put republike 5a, Dubrovnik, Republika Hrvaška, kot
kupcem.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 87.E v podvložku št. 1362/56, k.o.
Koper, v naravi nestanovanjska raba v izmeri 34,10 m2, last Intereurope d.d., Vojkovo
nabrežje 32, Koper, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o odplačanem prenosu pravice uporabe na nepremičnini v družbeni lastnini z dne 9. 2. 1990 ter pogodbe
o prodaji poslovnih prostorov z dne 15. 12.
1999, sklenjene med Dubrovačko trgovino
d.d. Dubrovnik, Republika Hrvaška in STAN-.
ING d.o.o. Nova Gorica, Delpinova 13, prodajne pogodbe z dne 11. 12. 2000, sklenjene med STAN.-ING d.o.o. Nova Gorica,
Delpinova 13 in Kresevič d.o.o., Podgrad 12,
Podgrad ter pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 4. 4.
2008, sklenjene med Itereuropo d.d., Vojkovo
nabrežje 32, Koper in Kresevič d.o.o., Podgrad 12, Podgrad, v korist imetnika: Kresevič
d.o.o., Podgrad 12, 6244 Podgrad, matična
številka 5676797000, do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z ident.
oznako 87.E v podvložku št. 1362/56, k.o.
Koper, v naravi nestanovanjska raba v izmeri 34,10 m2, last Intereurope 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Kopru
dne 24. 2. 2009
Dn 74/2009
Os-2615/09
Okrajno sodišče v Trebnjem, je po
zemljiškoknjižni sodnici Tadeji Preda-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nič v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
58, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Zavod
za prostorsko, komunalno in stanovanjsko
urejanje Grosuplje, d.o.o., Taborska cesta
3, 1290 Grosuplje, za vknjižbo lastninske
pravice na parc. št. 605/10, dvorišče v izmeri 1807 m2, zelenica v izmeri 684 m2 in
funkcionalni objekt v izmeri 295 m2, vpisani
v vl. št. 446, k.o. Češnjevek, v deležu do 2/9,
izdalo sklep Dn 74/2009 z dne 23. 2. 2009,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe sklenjene med Tavčar Francem,
Puhova ulica 3 Ljubljana, kot prodajalcem
in Elektro Ljubljana, d.d., kot kupcem za 2/9
parc. št. 605/10, k.o. Češnjevek, sklenjene
dne 28. 8. 2001.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Elektro Ljubljana d.d. Slovenska cesta 58,
1000 Ljubljana, v deležu do 2/9.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 18. 3. 2009

stopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 2. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih

VL 66782/2008
Os-1821/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Hermina Hofman, Dunajska cesta
107, Ljubljana, proti dolžnici Suzani Šimek,
Ulica obnove 10, Maribor – dostava, zaradi
izterjave 1.092,40 EUR sklenilo:
dolžnici Suzani Šimek, Ulica obnove 10,
Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Judita
Šlibar, Borovec 16, Trzin.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2009

I 206/1998
Os-2089/09
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnice SKB banka d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Branimirju Gjurekoviču, Čolnarska pot 40, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
izterjave 456,97 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Gjurekovič Branimirju, prej Čolnarska pot 40, Brežice, sedaj neznanega
prebivališča, se na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40,
Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, 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 Brežicah
dne 22. 12. 2008
P 321/2008
Os-1838/09
Okrožno sodišče v Krškem je v pravdni
zadevi opr. št. P 321/2003, po tožbi Kukovič Antona, Na Dorcu 19, Brestanica, ki ga
zastopa odvetnik Adam Molan iz Krškega, zoper toženo stranko Halimo Reković,
Racovnik 16, Železnici, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi plačila, s sklepom opr.
št. P 321/008 z dne 16. 2. 2009 toženi
stranki Halimi Rekovič, iz razlogov po 4.
točki drugega odstavka 82. člena ZPP, za
začasnega zastopnika postavilo odvetnico Klavdijo Kerin iz Krškega, ki bo toženo
stranko zastopala vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne na-

VL 49043/2008
Os-1768/09
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 Terezika Mrak, Verovškova 60b,
Ljubljana, proti dolžniku Klemnu Brlek, Ramovševa ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave
2.563,18 EUR sklenilo.
dolžniku Klemnu Brlek, Ramovševa ulica
12, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Ireno Pogačnik, Dalmatinova 9, Ljub
ljana.
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 4. 12. 2008

VL 69449/2008
Os-1954/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika NLB Leasing d.o.o. Ljubljana,
Šlandrova ulica 2, Ljubljana - Črnuče, ki ga
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Igorju Horvatu, Kvedrova cesta 17, Ljubljana, zaradi izterjave
3.918,24 EUR sklenilo:
dolžniku Igorju Horvatu, Kvedrova cesta
17, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Pavel Zajc, Kersnikova ulica 3, 1000 Ljub
ljana.
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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 6. 2. 2009
VL 119768/2008
Os-2026/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Hypo Bank d.d., Dunajska
cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa Renata
Šterbenc Štrus, Dunajska 117, Ljubljana,
proti dolžnikoma Dara d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana in Marjanu Orožnu, Toledova
ulica 9, Velenje, zaradi izterjave 1.887,86
EUR sklenilo:
dolžnikoma Dara d.o.o., Vurnikova ulica
2, Ljubljana in Marjanu Orožnu, Toledova
ulica 9, Velenje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Alenko Šuštar-Hostar, Vurnikova 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnika ali njun
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2009
VL 92225/2008
Os-2028/09
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 dolžnici Biserki Lorenčič, Vrh pri
Boštanju 72, Boštanj, zaradi izterjave 96,02
EUR sklenilo:
dolžnici Biserki Lorenčič, Vrh pri Boštanju
72, Boštanj, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Jasna Simčič, Dalmatinova 1, Novo
mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2008
VL 105138/2008
Os-2030/09
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 dolžnici Lidiji Škorja, Poženelova
ulica 10, Laško, zaradi izterjave 5.405,66
EUR sklenilo:
dolžnici Lidiji Škorja, Poženelova ulica
10, Laško, 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 začasna zastopnica.
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Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg
20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2009
VL 106173/2008
Os-2032/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Major Domus d.o.o., Glavni
trg 17b, Maribor, ki ga zastopa odv. mag.
Bojan Peče, Partizanska 13a, Maribor, proti
dolžniku Petru Mirtu, Lackova cesta 43b,
Maribor, zaradi izterjave 3.019,77 EUR sklenilo:
dolžniku Petru Mirtu, Lackova cesta 43b,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Brane Sluga, Cigaletova 1, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 12. 2008
VL 94069/2008
Os-2033/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika KSP d.d. Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana, proti dolžniku Rajku
Fabijanu, Kačiče - Pared 26, Divača, zaradi
izterjave 248,04 EUR sklenilo:
dolžniku Rajku Fabjanu, Kačiče - Pared
26, Divača, 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 24. 12. 2008
VL 103122/2008
Os-2055/09
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 Mojmira Planinc Robek, Trg Matije
Gubca 1, Krško, proti dolžniku Petru Kerinu, Na Dorcu 21, Brestanica, ki ga zastopa
odvetnica Jasna Simčič, Dalmatinova ulica
1, Novo mesto, zaradi izterjave 4.874,23
EUR sklenilo:
dolžniku Petru Kerinu, Na Dorcu 21,
Brestanica, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
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o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Jasna Simčič, Dalmatinova ulica 1,
8000 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
VL 80671/2008
Os-2057/09
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 Borutu Černelu, Kolodvorska ulica 9, Ljutomer, zaradi izterjave
1.052,33 EUR sklenilo:
dolžniku Borutu Černelu, Kolodvorska
ulica 9, Ljutomer, 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, Glavna ulica 12,
9220 Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2009
VL 92238/2008
Os-2058/09
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 Simonu Bevku, Črnci
43, Apače, zaradi izterjave 1.496,20 EUR
sklenilo:
dolžniku Simonu Bevku, Črnci 43, Apače, 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 Gorazd Balažic, Glavna ulica 12, Lendava.
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 23. 1. 2009
VL 102599/2008
Os-2059/09
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 Bojanu Čendou, Vojkova cesta 91, Ljubljana, zaradi izterjave
1.272,53 EUR sklenilo:
dolžniku Bojanu Čendou, Vojkova cesta
91, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem

postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marjan Šnajder, Mlinska pot 3, 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 16. 1. 2009
VL 92234/2008
Os-2061/09
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 Boštjanu Anzelcu, Cesta maršala Tita 3, Jesenice, zaradi izterjave
740,15 EUR sklenilo:
dolžniku Boštjanu Anzelcu, Cesta maršala Tita 3, Jesenice, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca Košir, Cesta železarjev 8/b,
4270 Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
VL 112535/2008
Os-2062/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Irena Okorn, Dunajska cesta 107,
Ljubljana, proti dolžniku Janu Juriku, II. prekomorska brigada 43/f, Koper - Capodistria,
zaradi izterjave 788,13 EUR sklenilo:
dolžniku Janu Juriku, II. prekomorske brigade 43/f, Koper - Capodistria, 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 začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Dolores Maučec, Cesta Zore Perello
Godina 3, Koper.
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 29. 1. 2009
VL 37774/2008
Os-2063/09
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
Petar Škundrić, Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Emilu Hilerju Turnerjeva
ulica 22, Maribor, zaradi izterjave 3.087,45
EUR sklenilo:
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dolžniku Emilu Hilerju, Turnerjeva ulica
22, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Bojana Škrk Gabrijelčič, Cigaletova
7, Ljubljana.
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 16. 1. 2009
VL 13976/2008
Os-2066/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Irena
Harej, Kidričeva 11, Nova Gorica, proti dolžniku Michaelu Brezavščku, Slap ob Idrijci
36b, Slap ob Idrijci, zaradi izterjave 1.369,48
EUR s pp sklenilo:
razreši se začasni zastopnik Milomir Jovanovič, Kolodvorska ulica 8, Ljubljana.
Za začasnega zastopnika se postavi
Anton Pregelj, Beethovnova ulica 5, Ljub
ljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2008
VL 62961/2008
Os-2114/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulic 3, Maribor, ki jo zastopa Peggy Bračič, Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Borisu Kocenu, Cesta v Zgornji
log 44, Ljubljana, zaradi izterjave 11.737,52
EUR sklenilo:
dolžniku Borisu Kocenu, Cesta v Zgornji
log 44, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Sofija Vukelj.
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 25. 2. 2009
I 14887/2005
Os-2236/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Parnad d.o.o., C. v Gorice 33,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Šafar Vesna,
Interno, Ljubljana, zoper dolžnika Ivana Šubica, Sava 32, Litija, Mojca Filipaj, Bernikova 2, Medvode, zaradi izterjave 623,26 EUR
s pp sklenilo:
drugodolžnici Filipaj Mojci, Bernikova 2,
Medvode se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Jager Lev, Mestni trg 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal drugodolžnico vse do takrat, dokler dolžnica Filipaj
Mojca ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za

socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2009
VL 121044/2008
Os-2284/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljubljana,
proti dolžniku Liga bar Rustan Milan s.p.,
Obrtna cesta 14, Šentjernej, zaradi izterjave
575,16 EUR, sklenilo:
dolžniku Liga bar Rustan Milan s.p., Obrtna cesta 14, Šentjernej, 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 začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Jasno Simčič, Dalmatinova 1, 8000
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 5. 3. 2009
In 43/2008
Os-2240/09
S sklepom tukajšnjega sodišča opr. št.
In 43/2008 je na podlagi 82. člena ZPP postavljen odvetnik Kočar Janez iz Ljutomera
za začasnega zastopnika dolžniku Emilu
Špindlerju. Sodišče je kljub večkratnim poizkusom na naslove Zdravkova 10, Maribor,
Janežovski vrh 27/a, Desternik, Antoličičeva
22, Maribor ni uspelo vročiti sklepa o izvršbi s prilogami dolžniku v izvršilni zadevi,
ki se vodi pri tukajšnjem sodišču upnika
Zvonke Prelovšek in Dušana Prelovška, oba
Gostičeva ul. 29, Domžale, zaradi izterjave
25.970,08 EUR s pp.
Z istim sklepom je odrejeno, da bo začasni zastopnik zastopal dolžnika Emila
Špindlerja v izvršilnem postopku vse dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika dolžniku.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 5. 3. 2009
I 1999/17807
Os-7504/08
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. I 1999/17807 z dne 29. 7.
2008, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
se dolžniku Gregorju Petroviču kot začasni
zastopnik postavi Andrej Vovšek, odvetnik iz
Maribora, Vita Kraigherja 4, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika od dneva postavitve 29. 7. 2008 pa vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 7. 2008
P 332/2007
Os-2130/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi, opr. št. P 332/2007 tožeče stranke Janeza Hočevarja, Dobruška
vas 32, Škocjan, ki ga zastopata odvetnika
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Igor in Sabina Smolej, zoper tožene stranke 1. Marijo Primc, 2. Martina Primca, oba
Dobruška vas 6, Škocjan, 3. Boštjana Enčimra, Ulica talcev 1, Novo mesto, 4. Mateja
Kocjana, Šegova ulica 11, Novo mesto, ki
jih zastopa začasna zastopnica odvetnica
Majda Štrasner in 5. Aleša Enčimra, Šegova
ulica 11, Novo mesto, začasno Preglov trg 5,
Ljubljana, zaradi ugotovitve lastninske pravice, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, 5.
toženi stranki Alešu Enčimru postavilo začasno zastopnico odvetnico Majdo Štrasner,
Jerebova ulica 4, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi
vse dotlej, dokler neznani dediči 5. tožene
stranke ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler pristojni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 2. 2009
I P 214/2008
Os-9185/08
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je
po višji sodnici Anici Večko-Dimc, v pravdni
zadevi tožeče stranke Tilna Matevža Lipičnika, Šentilj pod Turjakom 37/a, Mislinja, ki
jo zastopa odvetnik Miran Ocepek iz Slovenj
Gradca, zoper toženo stranko Marijana Lipičnika, Šentilj pod Turjakom 37/a, Mislinja,
dne 3. 11. 2008, sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Marijanu Lipičniku postavi za
začasno zastopnico odvetnico Karlo Pajnik,
Sejmiška 4, Slovenj Gradec, katera bo toženo stranko zastopala v pravdni zadevi opr.
št. I P 214/2008, vse dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 11. 2008

Oklici dedičem
D 357/2004
Os-1710/09
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Kos, rojeni 8. 8. 1915, nazadnje stanujoči
Pečice 9, Podsreda.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Mariji Kos, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah,
v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 4. 2. 2009
D 842/2008
Os-2086/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Bah
Frančiški, roj. Vodišek, roj. 14. 3. 1933, umrli
24. 10. 2008, nazadnje stanujoči Gabrno
17a, Laško.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Bah Frančiški, da se priglasijo k dedovanju
pri tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
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Če se morebitni dediči ne bodo priglasili k dedovanju, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da sta zakoniti
dedinji po zapustnici, zap. sestri Cerovšek
Amalija in Bezgovšek Karolina, ne pa tudi
potomci zap. sestre Kukovič Marice ali zap.
brata Vodišek Ivana, ki so neznanega prebivališča oziroma se ne ve, ali so še živi.
Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 2. 2009
D 456/2008
Os-2087/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Medved Ljudmili, roj. Iršič, roj. 9. 12. 1925, umrli
14. 9. 2006, nazadnje stanujoča Frankolovo
22, Frankolovo.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Medved Ljudmili, da se priglasijo k dedovanju pri tem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili k dedovanju, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da so zakoniti
dediči po zapustnici, zap. sestre Arcet Valburga, Bornšek Ivana in Matevžič Elizabeta
ter zap. brat Iršič Anton, ne pa tudi potomci
pokojnih zapustničinih sester in bratov, ki so
neznanega prebivališča oziroma se ne ve,
ali so še živi.
Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 2. 2009
D 360/2008
Os-2120/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 360/2008 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Tomažič, sin
Janeza, roj. 17. 2. 1943, samski, umrl 25. 4.
2008, nazadnje stanujoč Formin 24.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o.
Formin.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnika Jožefa Tomažič, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili
bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 2. 2009

Oklici pogrešanih
N 38/2008
Os-1644/09
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešanega za mrtvega, po predlogu predlagajoče stranke Juste Lipej, Mali vrh 29, Globoko,
ki jo zastopa Nataša Vrečar Zorčič, odvetnica v Brežicah, se poziva vse, ki kaj vedo
povedati o življenju in smrti pogrešanega
Valentina Lipeja, roj. 29. 10. 1928, nazadnje
stanujočega v Avstraliji, o njegovi smrti pa
listinskega dokaza ni.
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Morebitne podatke sporočite v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sodišču z navedbo številke N 38/2008, ker se bo v nasprotnem po izteku roka, pogrešanega razgalsilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 2. 2. 2009
N 81/2008
Os-1991/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi
predlagateljice postopka Vladimire Bubnik,
Sp. Škofije 13č, Škofije, ki jo zastopa odv.
Igor Kocjančič iz Kopra, zoper nasprotnega
udeleženca Antona Severja, pok. Antona,
po domače Zvelber, Črni Kal, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Irena Birsa, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za
mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešenega nasprotnega udeleženca Antona
Severja, pok. Antona, po domače Zvelber,
neznanega bivališča, za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 2008
N 59/2008
Os-2138/09
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Marije Koroša v teku postopek za
razglasitev za mrtvo Marijo Horvat, rojeno
5. 2. 1906 v Turnišču, hčerko Horvat Jožefa
in Ane, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešano zastopa skrbnik za posebni
primer Auguštin Koroša, Turnišče, Štefana
Kovača 20.
Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi v roku 3
mesecev po objavi oglasa, sicer bo sodišče
po preteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 23. 2. 2009
N 16/2008
Os-2243/09
Anton Plavčak, rojen 7. 5. 1907, nazadnje
stanujoč Tlake 2, Rogatec, nazadnje viden
okrog leta 1960, potem odšel neznano kam.
O njem in njegovih potomcih ni sledu. V zemljiški knjigi ima pogrešani pri nepremičnini
parc. št. 553/4 in 557/5, vpisane pri vlož. št.
367, k.o. Tlake, na podlagi izročilne pogodbe
z dne 7. 6. 1923 vknjiženo oskrbovalno pravico. Predlagatelj želi uvesti postopek izbrisa
vknjižene oskrbovalne pravice, kar pa je mogoče le na podlagi odločbe, s katero bo imenovani razglašen za mrtvega. Tako je pravni
interes za vložitev predloga izkazan.
Postavljena skrbnica za posebni primer
je Stanka Kitak, stanujoča Tlake 5c, 3253
Rogatec.
Pogrešani naj se oglasi, vsak, ki bi kaj
vedel o njegovem življenju, pa naj to sporoči Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah
v treh mesecih od objave tega oklica, sicer
se bo po preteku roka pogrešani Anton Plavčak razglasil za mrtvega.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 3. 3. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Breg Dragica, Sp. Velka 27a, Zgornja
Velka, zavarovalno polico, št. POL
01-000004047. gnu-303676
Črešnar Zlatko, Cezlak 14, Oplotnica, zavarovalno polico, št. POL-01 00005901, izdala zavarovalnica Moja naložba. gnz-303646
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva
ul. 39, 2000 Maribor naslednje dokumente,
in sicer: police za zavarovanje avtomobilske
odgovornosti: 1210390, zelene karte:
SLO – 10/0032291, SLO – 10/0043255.
Ob-2469/09
Klavžar Sašo, Mladinska ulica 4, Spodnja
Idrija, zavarovalno polico, št. 41601004679,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-303601
Laporšak Andrejka, Rudniška c.
17, Zreče, zavarovalno polico, št.
POL-01-000014933, izdala zavarovalnica
Moja naložba d.d. gnz-303621
Žibret Vera, Brestovica pri Komnu
118, Komen, zavarovalno polico, št.
06101718062, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnb-303595

Spričevala preklicujejo
Arnejčič Petra, Polenšak 53/a, Polenšak,
spričevalo 3. letnika Splošne gimnazije Ptuj.
gni-303613
Babnik Mirjam, Miren 217, Miren,
spričevalo 5. letnika Srednje vrtnarske šole
v Celju – vrtnarski tehnik, izdano leta 2003.
gnr-303629
Balič Samira, Cesta maršala Tita 99,
Jesenice, spričevalo o poklicni maturi
EGSŠ Radovljica, šolsko leto 2003/2004.
gnd-303643
Bizjak Ana, Čirče 20/a, Kranj, spričevalo
5. letnika Srednje ekonomske šole v Kranju,
izdano leta 2008. gnk-303661
Bratanič Gregor, Beričevo 2/b, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 1999.
gnh-303689
Brecelj Aleš, Gradnikove brigade 5/a,
Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina. gne-303667
Cajhen Zore Urška, Depala vas 41,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje
gostinske šole v Radovljici, izdano na ime
Zore Urška. gnx-303598
Cankar Lea, Zminec 8, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2008. gns-303603
Cefera Maša, Bohinjska Bela 98/c,
Bohinjska Bela, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Jesenice – vzgojitelj predšolskih otrok,
izdano leta 2008. gnw-303699
Crvelin Nina, Krožna cesta 10, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. letnika SEPŠ
Koper – ekonomski tehnik. gnk-303611
Čebašek Lea, Verje 50/a, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani. gnc-303694

Dekorti Martina, Senčna pot 85,
Portorož – Portorose, spričevalo 3. letnika
Vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1978, izdano na ime Juvančič Martina.
gnj-303587
Držaj Stanislav, Jerneja vas 12, Novo
mesto, maturitetno spričevalo in spričevala
od 1. do 4. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 1974 do 1978. gnl-303635
Erzetič Andrej, Britof 176/b, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole Kranj – strojni tehnik, izdano
leta 2003. gnp-303706
Gačnik Marko, Leše 3, Škofja vas,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju, izdano leta
2003 in 2004. gnc-303669
Garmut Slavko, Pohorska cesta 17/d,
Radlje ob Dravi, diplomo Šole za živinorejsko
veterinarske tehnike v Kamniku, št. I.V/270,
izdano leta 1986. gnt-303677
Islamovič Sanela, Cesta Toneta Tomšiča
70/d, Jesenice, spričevalo od 1. do 4.
letnika Srednje gostinske in turistične šole v
Radovljici, izdano leta 2004, 2005, 2006 in
2007. gnx-303623
Jančar Rok, Kovorska cesta 3, Tržič,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2008. gnt-303602
Jeklič Rebeka, Hrušica 71/d, Hrušica,
spričevalo poklicne mature Srednje
ekonomske šole v Kranju. gno-303707
Jenko Lea, Luže 46, Visoko, spričevalo
3. letnika Ekonomske gimnazije Kranj,
izdano leta 2008. gnl-303610
Jeraj Marjan, Trške njive 12, Žužemberk,
spričevalo Šole za voznike motornih vozil v
Novem mestu, št. 3294, izdano leta 1977.
gnp-303606
Jere Leopold, Ribnik 8, Trbovlje,
diplomo Poklicne kovinarske šole Trbovlje –
ključavničar, izdano leta 1976. gnw-303624
Jež Dušan, Vrhpolje 79, Vipava,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1974. gne-303642
Jug Rajmund, Kamnik pod Krimom 5,
Preserje, indeks, št. II-329/52, izdan pri
Srednji policijski šoli Tacen. gnk-303690
Juhart Kristina, Tomšičeva 36, Slovenska
Bistrica, spričevalo 8. razreda OŠ
Pohorskega bataljona Slovenska Bistrica,
izdano leta 1998. gnw-303599
Kejžar Bernarda, Predoslje 133, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Kranj
– ekonomski tehnik, izdano leta 2002.
gnd-303593
Kobal Branko, Col 80/b, Col, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole,
izdano leta 1978. gnb-303645
Korošec Primož Rok, Čopova ulica
3, Črnomelj, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2004 in
2005. gnm-303634
Korošec Slavica, Klavčičeva ulica 11,
Kamnik, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje usnjarske šole v Domžalah,
izdano leta 1990, 1991, 1992 in 1993.
gnl-303618
Košar Vlasta, Cesta 13. julija 44,
Ljubljana – Dobrunje, spričevalo o
zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4.

letnika Srednje ekonomsko naravoslovne,
matematične pedagoško in družboslovne
šole v Brežicah. gnj-303662
Krajnc Bernarda, Vegova 7, Celje,
diplomo Srednje kovinarske in strojne
metalurške šole Štore, izdano leta 1986 na
ime Čater Bernarda. gnn-303608
Malačič Marko, Noršinci 3/a, Martjanci,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, izdano leta 2004.
gns-303628
Malovrh Maša, Letuš 6/b, Šmartno ob
Paki, indeks, št. 50040152, izdala Teološka
fakulteta Ljubljana. gny-303647
Mihorič Igor, Spodnje Dole 19, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT, izdano
leta 1993. gnh-303614
Mrhar Robert, Konj 4/a, Litija, spričevalo
o poklicni maturi Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdano leta 2004. gni-303688
Muštra Tomislav, Kneza Trpimira bb,
Trogir, diplomo Višje pomorske šole Piran,
izdana leta 1978. gnw-303649
Novšak Aleš Klemen, Grafenauerjeva
ulica 41, Ljubljana, spričevalo 1., 2. letnika
in obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2002, 2003
in 2004. gnq-303655
Nussdorfer Bruno, Tolstojeva ulica 31,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad Ljubljana, izdano leta 1978.
gnj-303687
Ozimek
Maruška,
Bistričica
9/c,
Stahovica, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2008. gnv-303600
Pahor Franko, Obala 127, Portorož –
Portorose, spričevalo Strojne šole Piran, št.
159/81, izdano leta 1981. gnj-303612
Paušer Lidija, Hotemaže 65, Preddvor,
spričevalo o končani OŠ Preddvor.
gng-303615
Petrušić Marko, Vojkova cesta 48,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Gimnazije Bežigrad Ljubljana. gno-303657
Petrušić Marko, Vojkova cesta 48,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana.
gnn-303658
Podjaveršek Martina, Šmartno 84/b,
Šmartno ob Paki, diplomo Srednje šole
Borisa Kidriča v Celju, izdana leta 1985, št.
300IIIC/TT. gnh-303589
Pogačnik Ilešič Neta, Ulica Lili Novy
31, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani – smer veterina,
izdano leta 1991 in 1992, izdano na ime
Pogačnik Neta. gnh-303664
Rovanšek Anton, Zabrv 33, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika ESŠRJ Ljubljana,
izdano leta 2008. gnb-303695
Ručigaj Jurij, Rašica 10, Ljubljana
Šmartno, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2002. gnl-303585
Rus Tine, Ulica Gradnikove brigade 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2007. gno-303607
Selman Sonja, Celovška cesta 196,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
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leta 1981, 1982, 1983 in 1984, izdano na
ime Drvarič Sonja. gnv-303675
Srkoč Sandi, Gorica 44, Puconci,
spričevalo 3. letnika SPTŠ Murska Sobota.
gnr-303704
Stojc Jožica, Cirkuše v Tuhinju 1/a,
Laze v Tuhinju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šol tehničnih strok in osebnih
storitev Ljubljana. gnp-303631
Šinkovec Jurij, Parmova ulica 25,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šola v Ljubljani, izdano
leta 1983. gnc-303619
Šraj Anton, Male Češnjice 9, Gračišče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1997. gng-303665
Štampe Uroš, Zagrad 97/a, Celje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Lava v
Celju, izdano leta 2003. gnu-303651
Tompa Štefan, Spodnja Luša 21, Selca,
indeks, št. 12180041327, izdala Višja
strokovna šola za strojništvo. gny-303622
Vidmar Danilo, Polževa ulica 11,
Ajdovščina, spričevalo OŠ za odrasle, izdala
OŠ Borisa Kidriča – Delavska univerza, dne
23. 6. 1972. gnv-303700
Vogrinc Saša, XXX. divizije 13/c, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2008. gnx-303698
Žagar Erika, Šmihel pod Nanosom 1,
Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strokovne in poklicne šole v Celju
– smer konfekcionar. gnk-303686
Žorž Mateja, Lavričeva 25, Ajdovščina,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina. gnd-303668

Drugo preklicujejo
A B LIFT d.o.o., Cesta Dolomitskega
odreda 10, Ljubljana, štampiljko z napisom
A B LIFT d.o.o. Ljubljana. gnv-303625
Avsenik Slavko, Staničeva 33/b,
Ljubljana, orožni list, št. 10942, izdala UE
Ljubljana. gnj-303637
Bajc Suzana, Na produ 1, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 01002268,
Pedagoška fakulteta. gnf-303691
Balažič Mitja, Cesta 2/16, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 63050007, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnk-303586
Benčina
Janez,
Tacenska
cesta
121 D, Ljubljana, orožni list, št. OL0021204.
gnq-303705
Bergant Simon, Kolarjeva 50, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnz-303696
ELINA
d.o.o.,
Slomškova
ulica
17, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244228106 za Nikolić Aleksandra.
gnt-303652
ELINA
d.o.o.,
Slomškova
ulica
17,
Ljubljana,
delovno
dovoljenje,
št. 04244240766 za Savić Bojana.
gns-303653
Eržen Luka, Škrilje 94, Ig, službeno
izkaznico, št. 102395. gnq-303605
Fahredin
Imeraj,
Nove
Fužine
15, Ljubljana, dovoljenje za delo št.
04244242494. gng-303590
FORTUNA-PIL d.o.o., Trbovlje, Trg
revolucije 4A, Trbovlje, službeno izkaznico,
št. 004640, izdana na ime Bolte Leon.
gnb-303670
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FORTUNA-PIL d.o.o., Trbovlje, Trg
revolucije 4A, Trbovlje, službeno izkaznico,
št. 004552 izdana na ime Korimšek Valentin.
gnz-303671
FORTUNA-PIL d.o.o., Trbovlje, Trg
revolucije 4A, Trbovlje, službeno izkaznico,
št. 004552-1 izdana na ime Korimšek
Valentin. gny-303672
FORTUNA-PIL d.o.o., Trbovlje, Trg
revolucije 4A, Trbovlje, službeno izkaznico,
št. 01689, izdana na ime Salkić Sulejman.
gnx-303673
Gubenšek Alenka, Kozje 143, Kozje,
študentsko izkaznico, št. 27004134,
Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnm-303659
Hrdlička Rok, Cankarjeva cesta 45/A,
Kamnik, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013577000, izdal Cetis Celje.
gno-303632
Hrvatin Marijan, Sončna pot 6, Pobegi,
študentsko izkaznico, št. 09050999.
gnf-303666
Ivančič Roman, Drežniške Ravne
29, Kobarid, študentsko izkaznico, št.
63010307, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnb-303620
Jakup
Matjaž
s.p.,
Grško
4,
Ljubljana, potrdilo za voznika tujca, št.
000795/MJ37-2-11057/2007, izdano na
ime Lazić Živorad z dne 19. 11. 2007 z
veljavnostjo od 19. 11. 2007 do 14. 1. 2008.
gni-303663
Jelnikar Kristina, Ulica prvoborcev
25, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63020064, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnf-303616
Kikelj Melita, Žirovnica 97, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 01005040, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnf-303641
Kure Brigita, Gubčeva ulica 34, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 31984012,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnm-303609
Lahmark, Proizvodnja, trgovina d.o.o.,
Gasilska cesta 041, Šenčur, licenco za
opravljanje prevozov v cestnem prometu
za tovorno vozilo reg. št. KR Z9-371.
gnk-303636
LEOSTEMAN d.o.o., Cesta Zore Perello
Godina 2, Koper – Capodistria, dovoljenje
za zaposlitev tujca, št. 0217260292 z
dne 11. 11. 2008 za tujca Balaban Bora.
gnu-303626
Lesjak Anton, Zgornje Negonje 6,
Rogaška Slatina, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500002813000, izdal Cetis
Celje. gnx-303648
Malovrh Maruška, Na klancu 3, Radomlje,
študentsko izkaznico, št. 20202200, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gng-303640
Mijatović Radenko, Vaška pot 6/b,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19995530, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gns-303678
Nadlišek Peter, Gradišče 17/a, Vrhnika,
štampiljko velikosti 50x15mm, z vsebino
KERAMIČARSTVO Peter Nadlišek s.p.
Gradišče 17A, 1360 Vrhnika. gnh-303639
Niko Transport d.o.o., Moste 002F,
Komenda, dovolilnico za Hrvaško tretjo
državo, oznaka 191/11, št. 0000820.
gnw-303674
Novak Božidar s.p., Špindlerjeva ulica 19,
Ptuj, potrdilo, št. 002388/MJ52-4-4852/2007
za voznika Zvonimir Matejak, izdano
5. 7. 2007 z veljavnostjo do 9. 12. 2007.
gnv-303679

Novak Božidar s.p., Špindlerjeva ulica 19,
Ptuj, potrdilo, št. 007761/BGD52-2-551/2008
za voznika Novak Dragan, izdano dne
18. 1. 2008 z veljavnostjo do 11. 1. 2009.
gnq-303680
Novak Božidar s.p., Špindlerjeva ulica 19,
Ptuj, potrdilo, št. 007761/BGD52-4-9706/2007
za voznika Novak Dragan, izdano 22. 10.
2007 z veljavnostjo do 11. 1. 2008.
gnp-303681
Novak Božidar s.p., Špindlerjeva ulica 19,
Ptuj, potrdilo, št. 002388/BGD52-2-2919/2007
za voznika Novak Dragan, izdano 14. 5. 2007
z veljavnostjo do 9. 12. 2007. gno-303682
Novak Božidar s.p., Špindlerjeva ulica 19,
Ptuj, potrdilo, št. 002388MU52-3-294/2007
za voznika Novag Dragan, izdano 12. 1.
2007 z veljavnostjo do 14. 5. 2007.
gnn-303683
Novak Božidar s.p., Špindlerjeva ulica 19,
Ptuj, potrdilo, št. 002388/BGD52-2-6763/2007
za voznika Tisaj Dragomir, izdano dne
17. 8. 2007 z veljavnostjo do 9. 12. 2007.
gnm-303684
Novak Božidar s.p., Špindlerjeva ulica 19,
Ptuj, potrdilo, št. 002388/MJ52-3-61/2007 za
voznika Tisaj Dragomir, izdano 3. 1. 2007 z
veljavnostjo do 10. 8. 2007. gnl-303685
Pernuš Aleš, Ulica Urha Stenovca 5,
Domžale, delovno knjižico. gnd-303693
Pogačar Špela, Dergomaška 65,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
21030525,
izdala
FDV
Ljubljana.
gne-303692
Pokeršnik Danijel, Dobja vas 141,
Ravne na Koroškem, študentsko izkaznico,
št. 22056020, izdala Fakulteta za šport
Ljubljana. gnr-303654
Pristovnik
Blaž,
Črešnjice
14/a,
Frankolovo, študentsko izkaznico, št.
09050961, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet. gni-303588
PROJEKT G, d.o.o., Lendavska
ulica 011, Murska Sobota, dovoljenje za
zaposlitev tujca brez kontrole trga dela,
št. 0636608667 z dne 25. 9. 2008 na ime
Myroslav Tsipar. gnf-303591
PROJEKT G, d.o.o., Lendavska ulica 011,
Murska Sobota, dovoljenje za prebivanje, št.
SVN0579811 z dne 25. 10. 2008, na ime
Myroslav Tsipar. gne-303592
Pušnik Greta s.p., Ivenca 30,
Vojnik, potrdilo za voznika tujca, št.
005908/BGD13-2-5760/2008, izdano na ime
Mahmutović Adis z veljavnostjo do 27. 7.
2009. gnq-303630
Repovš Bojan, Ljubljanska cesta
85, Domžale, digitalne kartice voznika
št. 1070500004853000, izdal Cetis d.d.
gnn-303633
SABRA d.o.o., Kotnikova ulica 5,
Ljubljana, dovoljenje za zaposlitev, št.
04244252452, izdano na delavca Omeragić
Mirsad, izdano 24. 2. 2009 veljavnega do
18. 3. 2010. gnc-303594
Skerlep Mateja, Popovičeva ulica 27,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 100507,
izdana 24. 4. 2008. gny-303597
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana – Slovenske železnice,
licenco, št. GE001359/01420 za vozilo z
reg. št. LJ 56-16P, LJ K4-835 in LJ N8-24P.
gnt-303627
Strmčnik Marko, Podkraj pri Mežici 14/b,
Mežica, študentsko izkaznico, št. 43070026,
izdala Akademija za glasbo Ljubljana.
gnz-303596
Škrjanec Jan, Periška cesta 35/a,
Ljubljana – Dobrunje, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Vič. gnp-303656
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Škvorc Urban, Clevelandska 23,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gny-303697
Šmid Marko, Grajska 27, Bohinjska
Bistrica, izkaznico vojnega veterana, št.
004470, izdana 6. 12. 2001. gnu-303701
Šmid Samo, Britof 195, Kranj, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-00835-0/90. gnt-303702
Šmid Samo, Britof 195, Kranj, potrdilo
za upravljanje z radijsko postajo, št.
02/09-4826/99. gns-303703
Tarman Janez s.p., Hrušica 21A,
Hrušica, licenco skupnosti, št. 004456,
izdana 13. 7. 2004 z veljavnostjo do 13. 7.
2009. gnv-303650
Tkalčič Aleš, Jankoviči 2, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 63030069, izdala
Fakulteta za računalništvo informatiko
Ljubljana. gnc-303644
Ursić Sara, Dolenjska cesta 45/č,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
18281320, izdala FF Ljubljana. gni-303638
Vučenović
Đuro,
Bočac,
Banja
Luka,
potrdilo
za
voznike,
št.
005781/BGD67-2-5030/2008. gne-303617
Vuga Luka, Poženelova ulica 7, Laško,
študentsko izkaznico, št. 18070235,
Filozofska fakulteta. gnl-303660
Zavrl X, d.o.o., Polje Cesta XX/11B,
Ljubljana – Polje, licenco za tovorno vozilo
Mercedes Benz 1824L z reg. tablico LJ
52-2UX izdana na podjetje Kpaks d.o.o.
gnr-303604
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