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Leto XIX

Javni razpisi
Št. 430-41/2007-24
Ob-2978/09
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi Protokola trinajstega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo (korespondenčno, 30. 3. 2009)
objavlja

sodelovanje v obdobju 2010–2011 bo odprt
do 15. junija 2009. Podrobnejše obvestilo je
objavljeno na spletni strani www.arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

obvestilo

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja obvestilo, da so na javnem
razpisu Spodbujanje zaposlovanja za krajši
delovni čas, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 30. 1. 2009, Ob-1441/09,
povečana sredstva, ki so na razpolago za ta
javni razpis.
Obvestilo se nanaša na 5. točko javnega
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za javni razpis, tako znaša 4.000.000,00
EUR, od tega:

o razveljavitvi javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za obdobje 2008–2009 (Uradni list RS, št. 48/07, z dne 1. 6. 2007).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije obvešča, da je javni razpis za znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo za leti 2008–2009 (Uradni list
RS, št. 48/07, z dne 1. 6. 2007) s protokolom
razveljavljen. Nov javni razpis za projektno

Ob-2979/09
Obvestilo

Leto

9235 – sredstva ESS
(85%)

9247 – sredstva LU
(15%)

Skupaj

2009

1.275.000,00 EUR

225.000,00 EUR

1.500.000,00 EUR

2010

1.700,000,00 EUR

300.000,00 EUR

2.000.000,00 EUR

2011

425.000,00 EUR

75.000,00 EUR

500.000,00 EUR

3.400.000,00 EUR

600.000,00 EUR

4.000.000,00 EUR

Skupaj

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 330-04/2008

Ob-2890/09
Popravek

V javnem razpisu o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
Občine Laško v letu 2009, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 14/09, z dne 20. 2. 2009 se
popravijo naslednje točke:
– Deveti odstavek VI. točke se spremeni, tako da glasi: »Računi in dokazila o plačilu
računov za izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen za ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in ukrep Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, morajo
biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot
račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala.«
– V drugem odstavku VI. točke se pri 1. odpiranju datumi spremenijo, tako da glasi: »rok
za prijavo: 16. april 2009, datum odpiranja vlog 17. april 2009 in rok za oddajo zahtevka
do 28. avgusta 2009.«
Občina Laško

Št. 4111-1/2009
Ob-2882/09
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) 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 zbiranje predlogov za sofinanciranje
investicij v novogradnje in
posodabljanje športne infrastrukture
v letih 2010, 2011 in 2012
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo
lastniki javnih športnih objektov ali njihovi pooblaščenci, za sofinanciranje športne
opreme pa tudi nacionalne panožne športne
zveze v skladu z 2. točko prvega odstavka
in drugim odstavkom 19. člena Pravilnika o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Uradni list
RS, št. 6/07 in 86/08).
3. Predmet, namen in cilj razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje
športne infrastrukture v letih 2010, 2011 in
2012, katerih izvajanje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Proračun Republike Slovenije za leto 2010.
Namen razpisa je zgraditi mrežo javnih
športnih objektov skladno z Nacionalnim
programom športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00), sofinancirali pa
se bodo naslednji projekti:
a) Izgradnja in tehnološka posodobitev
pokritih športnih objektov;
b) Izgradnja in tehnološka posodobitev
nepokritih športnih objektov;
c) Športna oprema.
Cilj razpisa je zagotoviti prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije
uporabnikov.
4. Upravičeni stroški za sofinanciranje
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški
izgradnje in posodobitve športnega objekta
od začetka izvedbe del na gradbišču do
predaje v uporabo.
Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najemanja kreditov ter stroški
prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso predmet sofinanciranja.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne
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infrastrukture v letih 2010, 2011 in 2012 je
5.630.000 EUR (na postavki 2220 – Športna
infrastruktura, in sicer:
– v letu 2010

2.060.000 EUR;

– v letu 2011

2.050.000 EUR;

– v letu 2012

1.520.000 EUR.

Dokončni prevzem obveznosti s strani
ministrstva za sredstva, razpisana s tem
javnim razpisom, je vezan na sprejem Proračuna Republike Slovenije za leto 2010.
Delež sofinanciranja je opredeljen z Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni
(Uradni list RS, št. 6/07 in 86/08).
6. Obdobje za porabo sredstev
Sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012. Sredstva bodo prejemniku izplačana na osnovi
zahtevka za izplačilo, kateremu mora biti
priloženo dokazilo o realizaciji del – izstavljena mesečna situacija oziroma račun za
opravljena dela, in opravljeni kontroli s strani
ministrstva.
Ministrstvo bo iz sredstev posameznega
proračunskega leta sofinanciralo upravičene stroške posamezne investicije na podlagi zahtevka za sofinanciranje, prejetega
najkasneje do 31. 10. posameznega proračunskega leta. Sredstva med posameznimi
proračunskimi leti niso prenosljiva.
7. Pogoji in merila sofinanciranja
Predlagane investicije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje.
7.1. Investicijski projekt mora biti skladen
s predmetom in namenom razpisa, kar se
dokazuje z investicijsko dokumentacijo.
7.2. Iz finančne konstrukcije mora biti
razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj
80% sredstev za objekt oziroma 50% sredstev za opremo. Prijavitelj mora predložiti
dokazilo o zaprtju finančne konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova
tega razpisa.
7.3. Investicijski projekt se ne sme pričeti
pred uvrstitvijo projekta v Načrt razvojnih
programov v državnem proračunu. Začetek
izvedbe investicijskega projekta je najkasneje 1. 7. 2010, zaključek pa 31. 12. 2012.
7.4. Do podpisa pogodbe mora biti na
upravno enoto vložena ustrezna dokumentacija, do začetka gradnje pa pridobljeno
ustrezno upravno dovoljenje za poseg v
prostor.
7.5. Kolikor gre za objekte, ki so namenjeni obveznim vsebinam v osnovnih šolah,
je potrebno:
– upoštevati Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – Prostori za
športno vzgojo za osnovno šolo (junij
1999),
– investicija mora biti vključena v plan financiranja Ministrstva za šolstvo in šport na
področju investicij v osnovne šole.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo, vloge, ki
niso dopolnjene v določenem roku pa se
zavržejo.
Vloge bodo ocenjene skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega program športa na državni ravni
(Uradni list RS, št. 6/07 in 86/08).
Ministrstvo za šolstvo in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov
v državnem proračunu. Ministrstvo za šol-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stvo in šport z izbranim prejemnikom sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem,
da bo le-ta izpolnil vse zahteve, določene
v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev,
najkasneje v 4 mesecih od obvestila o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov v
državnem proračunu.
8. Vloga mora vsebovati:
8.1. Ožigosan prijavni obrazec, podpisan
s strani pooblaščene osebe prijavitelja;
8.2. Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji;
8.3. Dokazilo, da se investicija še ni pričela izvajati (investicija se lahko prične šele
po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). Predlagatelj kot dokazilo predloži
fotografije lokacije, terena oziroma objektov,
ki so predmet predlagane investicije (lahko
na CD);
8.4. Sprejet odlok o proračunu občine in
veljavni načrt razvojnih programov – Obrazec 3;
8.5. Dokazilo o ostalih virih za zaprtje
finančne konstrukcije;
8.6. Parafiran vzorec pogodbe;
8.7. Podpisan in ožigosan Dokument
identifikacije investicijskega projekta izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 20/06), kolikor je izdelana druga investicijska dokumentacija (PIZ ali IP), se jo
lahko priloži;
8.8. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene
investicijske dokumentacije in zaznamek
na investicijskem dokumentu, ki je predmet
sklepa;
8.9. Dokazilo o lastništvu oziroma o pravici za graditev;
8.10. Fotokopija lokacijske informacije
oziroma izjava, da upravno dovoljenje za
poseg v prostor ni potrebno;
8.11. Potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne
zveze ali občine, sprejeto s strani pristojnega organa, iz katerega bo razviden pomen
investicije v športni objekt oziroma opremo;
8.12. Projektno dokumentacijo, in sicer
za:
– novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo – vsaj idejno rešitev v obsegu:
situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi
in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format
A3) ter tehnični opis;
– za opremo – specifikacijo opreme na
osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od
dveh mesecev.
9. Način prijave in razpisni rok
Rok, do katerega morajo biti predložene
vloge: Pisne prijave na razpisnih obrazcih
pošljite do 22. 5. 2009 na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prijava mora
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti na sprednji strani označen z
napisom »Ne odpiraj – Športna infrastruktura 2009 (4111-1/2009). Na ovitku mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila oddana najkasneje zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana v vložišču ministrstva
na naslovu Masarykova 16, Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za
katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v
razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo.

Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici.
10. Odpiranje vlog se bo pričelo 26. 5.
2009 in ne bo javno.
11. Ministrstvo za šolstvo in šport si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na
stroške prijavitelja naroči revizijo tehnično-tehnološke projektne dokumentacije, o
čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja.
V primeru, da se prijavitelj ne strinja z naročilom revizije, se šteje, da je odstopil od
prijave na razpis.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni.
12. Obveščanje o izboru: rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa je 90 dni od datuma odpiranja vlog.
13. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo
in šport na naslovu http://www.mss.gov.si,
kjer je tudi podrobneje opisan postopek elektronskega izpolnjevanja obrazcev. Dodatne
informacije so na voljo na elektronskem naslovu mojca.plestenjak@gov.si. Za pomoč
pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se
prijavitelji lahko obrnejo na Saša Grujiča
(01/400-52-51). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce
ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce
prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z
8. točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 143/09
Ob-2911/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev javnih kulturnih
projektov na področju kulturne
dediščine, ki jih bo v letu 2009
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 20,
oznaka JPR20-KD-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih
kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na
področju kulturne dediščine, in sicer:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe, katerih
programi niso bili izbrani na javnem pozivu
(JP25-KAM 2007-2009),
– javnih zavodov, ki za leto 2009 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta,
– posameznikov, ki delujejo na področju
kulturne dediščine.
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja.
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
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ki opravljajo dejavnost na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
kulturne dediščine.
Posamezniki so samostojni ustvarjalci na
področju kulturne dediščine in ostale fizične
osebe, ki strokovno delujejo na razpisnem
področju.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2009. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta je znesek, ki naj bi ga za
izvedbo projekta prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek financiranja ne sme
presegati višine 10% razpoložljivih sredstev
predvidenih v razpisni dokumentaciji.
Prav tako ne sme zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta presegati
70% vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje
Razpis se nanaša na področje kulturne dediščine in obsega naslednje možne
projekte:
a) razstavna dejavnost (priprava, realizacija in promocija razstave),
b) podporni projekti na področju varstva
kulturne dediščine (projekti, ki prispevajo k
varstvu in dodatnemu dvigu kvalitete varstva
kulturne dediščine).
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje:
– so pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine v Sloveniji kot osnovne dejavnosti
Obvezno dokazilo:
dokazilo, iz katerega je razvidno, da je
predlagatelj registriran za izvajanje osnovne
dejavnosti na razpisnem področju – to je:
dejavnost muzejev ali varstvo kulture dediščine ali arhivske dejavnosti v Republiki
Sloveniji;
– ali posamezniki, ki strokovno delujejo
na razpisnem področju in imajo stalno bivališče v RS
Obvezno dokazilo:
seznam strokovnih referenc posameznika na razpisnem področju v letu 2008;
– da prijavijo projekt, ki je po vsebini,
zasnovi in obsegu zaključena celota ter bo
v celoti realiziran v letu 2009
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da je projekt po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota ter
bo v celoti realiziran v letu 2009;
– da zagotavljajo dostopnost projekta
in rezultatov javnosti ter dovoljujejo objavo na spletni strani Ministrstva za kulturo
RS in uporabo za znanstveno raziskovalne
namene;
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora zagotovil dostopnost projekta in rezultatov javnosti ter dovolil objavo na spletni
strani Ministrstva za kulturo RS in uporabo
za znanstveno raziskovalne namene;

– v celoti in pravilno izpolnjenim prijavnim
obrazcem za projekt morajo biti priložene
vse obvezne priloge navedene v točki 7.
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed
uradnikov, zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za kulturo, imenuje ministrica za
področje, ki je predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge, ki
niso pravočasne, ali niso popolne, ali jih ni
vložila upravičena oseba, zavrže minister
s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že
po izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
izvajalca, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v
primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne realizacija
projekta) v letu 2009 razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
5. Razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– kakovosten in prepoznaven projekt;
– stopnja celovitosti in vsebinske zaokroženosti projekta;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost
v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti;
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– predvidena dostopnost projekta javnosti (število obiskovalcev, udeležencev).
Strokovna komisija bo pravočasne in
popolne vloge ter vloge upravičenih oseb,
ki izpolnjuje z razpisom določene pogoje,
obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev.
Na podlagi predloga strokovne komisije minister izda odločbo, s katero odloči katere
kulturne projekte se sprejme v financiranje
ter v kakšnem deležu in katere ne.
6. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za premično kulturno
dediščino bo pregledala izpolnjevanje razpisnih kriterijev.
V sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in
bodo glede na kriterije vrednotenja dosegli
najmanj 35 točk.
Način ocenjevanja: razpisni kriteriji so
ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Število točk za posamezni razpisni kriterij
je 0 točk (neustrezno), 5 točk (dobro) ali 10
točk (odlično).
Najnižji seštevek točk za posamezni projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 35 točk.
Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 50 točk.
Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: zelo
kakovostno (50 točk), kakovostno (45 in
40 točk), ustrezno (35 točk), nezadovoljivo
(0–30 točk).
Višina odobrenih sredstev za projekt bo
odvisna od višine prejetih točk in števila
projektov, uvrščenih na seznam odobrenih
projektov.
7. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu z obveznimi dokazili morajo biti predložene naslednje obvezne priloge:

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v preteklih letih. Resničnost izjave se ugotavlja na
podlagi dokumentacije, ki jo za pogodbene
stranke hrani ministrstvo;
– vsebin in projektov ne prijavljajo javni
zavodi, ki so bili za leto 2009 s strani ministrstva neposredno pozvani k predložitvi
programa dela in finančnega načrta;
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da za leto 2009 s
strani ministrstva ni bil neposredno pozvan
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta javnega zavoda;
– vsebin in projektov ne prijavljajo nevladne organizacije, ki prijavljajo program na
javni poziv ministrstva za leta 2007–2009;
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da za leto 2009 s
strani ministrstva ni bil neposredno pozvan
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta nevladne organizacije;
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
prijavljeni na neposrednih pozivih ali javnih
pozivih ali projektnih razpisih v letih od 2007
do 2009;
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da projekt ni bil prijavljen na neposrednem pozivu, javnem pozivu ali projektnem razpisu ministrstva za
obdobje 2007–2009;
– ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v obdobju 2007–2009
Obvezno dokazilo: izjava, da predlagatelj
ne sodeluje na razpisu s projektom, ki je bil
izbran na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v obdobju 2007–2009;
– zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine 10%
razpoložljivih sredstev navedenih v razpisni
dokumentaciji in ne sme presegati višine
70% vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja o ne preseganju višine finančnega deleža 10% razpoložljivih
sredstev navedenih v razpisni dokumentaciji
in ne preseganju višine 70%vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta;
– v primeru, da bo razstava dostopna
javnosti vsaj tri leta in je nakup opreme nujno potreben za realizacijo projekta, lahko
izjemoma ministrstvo sofinancira tudi nakup
nujne opreme do višine 50% od celotne višine zaprošenih sredstev oziroma v postopku
financiranja odobrenih sredstev
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da bo razstava
dostopna javnosti vsaj tri leta in je nakup
opreme do višine 50% od celotne višine zaprošenih sredstev oziroma 50% v postopku
financiranja odobrenih sredstev nujno potreben za realizacijo projekta;
– ne prijavljajo investicij in investicijskega
vzdrževanja
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da ne prijavlja investicij in investicijskega vzdrževanja;
– ne prijavlja več kot enega projekta na
področju kulturne dediščine
Obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja, da ne prijavlja več
kot enega projekta na področju kulturne dediščine;
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– vsebinska obrazložitev predlaganega
projekta;
– reference predlagateljev projekta na
področju kulturne dediščine (za leto 2008);
– podpisana izjava navedenega avtorja
ali avtorske skupine o sodelovanju pri predlaganem projektu;
– podpisano, žigosano in datirano strokovno mnenje pristojnega izvajalca javne
službe na področju varovanja kulturne dediščine o predlaganem projektu;
– podpisana, žigosana in datirana izjava
sofinancerja o deležu, ki ga zagotavlja za
realizacijo predlaganega projekta;
– zahtevane ponudbe oziroma predračuni iz finančne zgradbe projekta.
8. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR20-KD-2009, znaša
70.000,00 EUR za predvidoma 18–20 izbranih predlagateljev.
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 RS za
leto 2009.
10. Razpisni rok: razpis JPR20-KD-2009
se začne 10. 4. 2009 in zaključi 11. 5.
2009.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec),
– prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu),
– prijavni obrazec 4 (prijavni obrazec za
projekt),
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– obvezna dokazila:
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev (v primeru posameznikov samo podpisane),
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, ipd.).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu za razpisno področje in vrsto
projekta ter mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 11. 5. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni
razpis 2009 z obvezno navedbo razpisnega področja (Kulturna dediščina) in oznako
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JPR19-KD-2009. Na hrbtni strani kuverte
mora biti navedba predlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
12.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 5. 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.3. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so
naštete v točki 11.
12.4. Dopolnjevanje vlog je možno le v
razpisnem roku z nujno oznako, na katero
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema pogoje, kriterije in vsa določila
razpisa in razpisne dokumentacije.
13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v času uradnih ur ministrstva je Vida Koporc Sedej, sekretarka.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva (tel. 01/369-59-50 ali e‑pošta:
Vida.Koporc@gov.si).
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo z
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k predložitvi njihovih mnenj o predlogu
predvidoma v enem mesecu po zaključku
odpiranja vlog, ki se bo pričelo predvidoma
13. 5. 2009.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določene s tem razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 144/09
Ob-2912/09
Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu:
ZMed–UPB1) in v skladu z Uredbo o izvedbi
rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev (Uradni
list RS, št. 78/06), Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo RS
objavlja
redni letni javni
projektni razpis za sofinanciranje
programskih vsebin medijev v letu 2009
(JPR16–MV–2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
1. Namen, predmet in cilji razpisa
Namen tega razpisa je sofinanciranje
oziroma podpora ustvarjanju in razširjanju
programskih vsebin medijev, ki so v skla-

du s 4. členom ZMed–UPB1 pomembne za
uresničevanje javnega interesa na področju
medijev.
Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin naslednjih medijev:
– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.
S tem razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin medijev:
– pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, nanizanke, analize, reportaže in druge vsebine, primerne za
objavo v tiskanih medijih in elektronskih publikacijah, ter književna ali gledališka dela,
prirejena za elektronske publikacije;
– pri radijskih in televizijskih programih:
kulturne, umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene ali podobne oddaje ter književna ali gledališka dela, prirejena za radio
in televizijo.
Cilji razpisa:
– zagotavljanje uresničevanja pravice
do javnega obveščanja in do obveščenosti; zagotavljanje pluralnosti in raznovrstnosti medijskih vsebin; ohranjanje slovenske
nacionalne in kulturne identitete in jezika;
vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev ter kulture javnega dialoga,
utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti.
2. Upravičeni prijavitelji na razpis so:
– izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji
radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan prijave na razpis vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: predlagatelji projektov), razen izjem, navedenih v nadaljevanju razpisa.
Na razpisu ne morejo sodelovati:
– projekti slovenskih avdiovizualnih del
iz 68. člena ZMed–UPB1, kot so celovečerni TV filmi in drame, kulturno–umetniške in
razvedrilne serije, nanizanke, dokumentarna, izobraževalna in druga avdiovizualna
dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali ki so namenjena madžarski
in italijanski narodni skupnosti v njunem jeziku, ter dela slovenskega kulturnega izvora
z drugih področij umetnosti;
– neodvisni producenti avdiovizualnih del
iz 73. člena ZMed–UPB1;
– javni zavod Radiotelevizija Slovenija;
– projekti oziroma programske vsebine
tistih medijev, ki so namenjeni izključno javnemu obveščanju na ravni lokalne samoupravne skupnosti;
– projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih (mediji po drugem odstavku 3. člena
ZMed–UPB1 niso bilteni, katalogi ali drugi
nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževanemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in
ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih
in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni
list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave,
plakati, letaki, prospekti in transparenti, ter
video strani brez žive slike – t.i. neplačana
obvestila);
– izdajatelji tiskanih medijev, katerih število izdaj znaša manj kot 4 posamezne številke na leto (ločeno).
3. Pomen posameznih izrazov in upravičenost stroškov
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Za programske vsebine tiskanega medija in elektronske publikacije se štejejo
izključno vsebinski sklopi (tematski članki,
nanizanke, analize, reportaže, mnenjske
strani ipd.) znotraj posameznega tiskanega medija oziroma elektronske publikacije.
Za programske vsebine tiskanega medija in
elektronske publikacije se ne šteje tiskani
medij oziroma elektronska publikacija kot
celota, vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
S tem razpisom se ne sofinancirajo mediji kot taki, ampak zgolj ustvarjanje programskih vsebin znotraj posameznega medija. Vloge prijaviteljev celotnega medija in
ne programskih vsebin znotraj medija bodo
zavržene kot nedovoljene.
Upravičeni stroški so vsi neposredni stroški, ki so potrebni za produkcijo vsebin.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega lahko predlagatelj
zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja in predvidenih stroškov projekta.
4. Področja kandidiranja in višina sredstev za posamezno področje
Predlagatelji s prijavljenimi projekti kandidirajo na enem od naslednjih področij:
4.1. Področje sofinanciranja programskih
vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij
(Prijavni obrazec – Področje A).
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
znaša 1.400.000,00 EUR, posamezni predlagatelj pa lahko na tem področju kandidira
z največ dvema projektoma za posamezni
medij, ki je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
4.2. Področje sofinanciranja programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa (Prijavni obrazec –
Področje B).
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
znaša 2.000.000,00 EUR, posamezni predlagatelj pa lahko na tem področju kandidira
z največ tremi projekti za posamezni medij,
ki je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo RS.
Projekti se lahko iz sredstev državnega
proračuna, namenjenih za ta razpis, sofinancirajo v višini največ do 50% od celotne
ocenjene vrednosti prijavljenega projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti:
5.1.1 Projekti oziroma programske vsebine morajo biti splošno-informativne, kulturne, znanstveno-strokovne, raziskovalne
in/ali izobraževalne narave, ki imajo pomen
za eno ali več naslednjih kategorij:
– za uresničevanje pravice državljanov
oziroma državljank Republike Slovenije,
Slovencev po svetu, pripadnikov oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjšin
v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in
madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v
Sloveniji, slepih ter gluhonemih do javnega
obveščanja in do obveščenosti;
– za zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev;
– za ohranjanje slovenske nacionalne in
kulturne identitete;
– za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti
na področju medijev;
– za kulturo javnega dialoga;
– za utrjevanje pravne in socialne države;

Za vse programske vsebine, ne glede na
vrsto izdajatelja, se upošteva enako maksimalno število točk, ki jih lahko dosežejo.
6.1.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin tiskanih medijev:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 0–10 točk;
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 0–10 točk;
– povprečno število natisnjenih in prodanih izvodov tiskanih medijev; 0–10 točk;
– obseg splošnoinformativnih, kulturnih,
znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin ter povprečno število objavljenih izvirnih člankov v
posamezni številki; 0–10 točk;
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–10 točk;
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk;
– pomen za posamezno regijo oziroma
lokalno skupnost; 0–10 točk.
Programska vsebina je namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 10 točk
Skupaj možnih točk je 80.
6.1.2 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
ter elektronskih publikacij:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 0–10 točk;
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 0–10 točk;
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika; 0–10 točk;
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 0–10 točk;
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; 0–10 točk;
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–10 točk;
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk.
Programska vsebina je namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 10 točk.
Skupaj možnih točk je 80.
6.2 Način ocenjevanja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa (področje B)
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj devetih razpisnih meril, pri čemer se
merilo nepridobitnosti radijskega oziroma televizijskega programa šteje kot prednostno
merilo. Dodatno število točk se dobi tudi
za to, če je prijavljena programska vsebina
namenjena slepim in gluhonemim v njim
prilagojenih tehnikah.
6.2.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa:

– za razvoj izobraževanja in znanosti.
5.1.2 V sofinanciranje ne more biti sprejet projekt, ki kandidira na katerem koli drugem javnem razpisu ali javnem pozivu za
sredstva iz državnega proračuna ali je na
katerem koli drugem javnem razpisu ali javnem pozivu že bil izbran v sofinanciranje
(Izjava št. 1).
5.2 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji projektov:
5.2.1 da so na dan prijave na razpis registrirani za opravljanje dejavnosti razširjanja
programskih vsebin medijev (velja za vse
predlagatelje); (Dokazilo št. 1)
5.2.2 da so na dan objave razpisa v
Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS (velja za vse
predlagatelje);
5.2.3 da imajo na dan objave razpisa v
Uradnem listu RS pridobljen status izdajatelja programov posebnega pomena (velja
samo za izdajatelje radijskih in televizijskih
programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega in nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa);
5.2.4 da na dan zaključka prijavnega
roka na razpis nimajo odprtih obveznosti
oziroma da imajo poravnane vse obveznosti do Ministrstva za kulturo RS in njegovih
posrednih proračunskih uporabnikov (velja
za vse predlagatelje) (Izjava št. 2).
5.2.5 da za isti projekt na razpis poda
vlogo le en prijavitelj.
5.3 Predlagatelji projektov izkazujejo izpolnjevanje pogojev z dokazili in izjavami, ki
so navedeni ter priloženi prijavnemu obrazcu, in sicer z:
– dokazilo št. 1 o registraciji izdajatelja
medija, ki ne sme biti starejše od 90 dni
(na primer kopija izpiska iz sodnega registra, odločba o vpisu v register društev,
dokazilo o vpisu v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov, ustanovitveni
akt). Dokazilo morajo predložiti vsi izdajatelji medijev.
– priloga št. 1: Naziv in reference medija.
– priloga št. 2: Priporočila za medij, podana s strani civilne družbe, pravnih ter fizični oseb ipd.
– priloga št. 3: Ime in reference glavnega
avtorja projekta.
– priloga št. 4 Imena in reference morebitnih soavtorjev projekta.
– priloga št. 5: Ime in reference morebitnega producenta.
– priloga št. 6 Imena in reference morebitnih koproducentov.
5.4 Predlagatelj, ki v prijavnem obrazcu
navede posamezne (so)avtorje in/ali (ko)
producente, mora zanje ustrezno predložiti
tudi vse priloge, navedene v točki 5.3 tega
razpisa, drugače se vloga šteje kot nepopolna in se zavrže.
5.5 Pogojev iz točk 5.2.2 in 5.2.3 ni potrebno posebej izkazovati, ker se vodijo na
podlagi javnih evidenc, dostopnih Ministrstvu za kulturo RS.
6. Način ocenjevanja in uporaba meril
6.1 Način ocenjevanja programskih vsebin tiskanih medijev ter programskih vsebin
radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (področje A):
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj sedmih razpisnih meril. V kolikor je
prijavljena programska vsebina namenjena
slepim in gluhonemim v njim prilagojenih
tehnikah, se za to dobi dodatno število točk.
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– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 0–10 točk;
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 0–10 točk;
– pomen projekta za razvoj posameznih
regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin;
0–10 točk;
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 0–10 točk;
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–10 točk;
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk;
– omogočanje uresničevanja pravice do
javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih; 0–10 točk;
– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti spolov ter uveljavljanja strpnosti; 0–10
točk;
– nepridobitnost programa; 10 točk.
Programska vsebina je namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 10 točk.
Skupaj možnih točk je 100.
7. Dodelitev sredstev in omejitve pri dodelitvi sredstev
Na razpisu bodo v sofinanciranje izbrani
tisti projekti, ki bodo na podlagi razpisnih
meril v postopku izbire ocenjeni višje. Dokončni izbor projektov, ki bodo sprejeti v
sofinanciranje, bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
S predlagatelji izbranih projektov bo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v
skladu z Zakonom o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– ZUJIK-UPB1, 56/08) sklenilo pogodbo o
sofinanciranju projektov.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2009,
ob upoštevanju plačilnih rokov, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2009.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.
8. Razpisni rok: razpis se prične 10. 4.
2009 in se zaključi 11. 5. 2009.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec, ki vsebuje seznam
obveznih prilog in dokazil ter obvezne izjave.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec, podpisan in žigosan;
– podpisane in žigosane obvezne izjave,
ki so del prijavnega obrazca;
– obvezna dokazila in priloge, navedene
v prijavnem obrazcu.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov do izteka razpisnega roka
dvignejo v glavni pisarni oziroma vložišču
Ministrstva za kulturo RS.
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Razpisna dokumentacija je prav tako
dostopna na spletni strani Ministrstva za
kulturo RS http://www.mk.gov.si, kjer so na
voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo
na ta razpis.
10. Oddaja vlog in dostava predlogov
10.1 Vloga mora biti obvezno oddana na
originalnem, v celoti izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vsa obvezna dokazila, priloge in izjave,
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
Vsaj en izvod prijavnega obrazca in zahtevanih obveznih izjav mora biti vložen v originalni obliki ter ustrezno podpisan in žigosan,
ostale izvode pa lahko predlagatelji vložijo v
obliki fotokopij. Kolikor vsaj en izvod prijavnega obrazca in zahtevanih obveznih izjav
ne bo vložen v originalni obliki ter ustrezno
podpisan in žigosan, bo Ministrstvo za kulturo vlogo zavrglo kot nepopolno.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša. Kasnejših dopolnitev Ministrstvo za kulturo RS v skladu
z ZUJIK ne bo upoštevalo.
Vloga, vključno s prijavnim obrazcem,
mora biti izpolnjena v celoti. V kolikor se posamezne rubrike znotraj vloge ne nanašajo
na posamezni projekt ali predlagatelja, jih je
ta dolžan ustrezno prečrtati ali označiti. Vloga, ki ni v celoti oziroma ustrezno izpolnjena
ali ki ne vsebuje vseh predpisanih sestavin,
kot jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, se šteje za nepopolno
in se zavrže.
10.2 Vsako posamezno vlogo morajo
predlagatelji predložiti v enem originalnem
izvodu v ločeni zaprti ovojnici (kuverti), z
oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava za razpis za sofinanciranje programskih
vsebin medijev 2009 (JPR 16–MV–2009)
ter na hrbtni strani z navedbo predlagatelja:
naziv in naslov oziroma sedež.
Vloga mora biti poslana z navadno poštno pošiljko ali predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 11. 5. 2009, oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka, in
sicer v zaprti ovojnici (kuverti).
Vlogo je možno oddati tudi v glavni pisarni oziroma vložišču Ministrstva za kulturo
RS med uradnimi urami (vsak ponedeljek od
9. do 12. ure ter sredo od 9. do 12. ure in od
14. do 16. ure).
Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene
do zadnjega dne razpisnega roka, oziroma
priporočeno oddane na pošti na zadnji dan
razpisnega roka, se bodo štele za prepozne
in bodo zavržene.
Vsak projekt oziroma vsaka vloga, ki se
prijavlja na razpis, mora biti oddana ločeno v posebni ovojnici (kuverti). Posamezna
vloga, ki ne bo oddana v eni ločeni ovojnici
(kuverti), se bo štela kot nepopolna in bo
zavržena. Prav tako bodo kot nepopolne
zavržene vse različne vloge, ki bodo oddane
v eni skupni ovojnici (kuverti).
Kot nedovoljene bodo zavržene tudi tiste vloge izdajateljev medija, ki ne bodo
prijavljene v skladu s 3. točko besedila tega
razpisa.
Iz postopka razpisa bodo prav tako izločene vse vloge posameznega predlagatelja,
ki ne bo upošteval omejitve prijave števila
projektov na razpis, ki so navedene pod točkama 4.1. in 4.2. besedila tega razpisa. Take
vloge bodo zavržene kot nedovoljene.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Pristojna uslužbenca za dajanje
informacij in pojasnil: Sonja Trančar, tel.
+386/1/369-59-47, elektronska pošta: Sonja.Trancar@gov.si.
Morebitne dodatne informacije so vsem
zainteresiranim na voljo v času uradnih ur
Ministrstva za kulturo RS, ki so po telefonu
in elektronskih medijih vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
vpogled v razpisno dokumentacijo je omogočen v glavni pisarni oziroma vložišču Ministrstva za kulturo RS (Maistrova 10, 1000
Ljubljana), kot je navedeno pod točko 9.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo RS bo vloge
odprlo v roku 15 dni od zaključka razpisa,
predlagatelje projektov o izidih razpisa pa
obvestilo najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2917/09
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 71/08 in 76/08), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/02, 14/07
in 109/08), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08 in 109/08)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08) objavlja Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje redne dejavnosti
društev, ustanov in zasebnih zavodov
ter razvojnih programov nepridobitnih
organizacij na področju varovanja in
krepitve zdravja v letih 2009/10
Namen razpisa je sofinanciranje redne
dejavnosti društev, ustanov in zasebnih zavodov in razvojnih programov nepridobitnih
organizacij na področju varovanja in krepitve
zdravja s ključnim ciljem izboljšanja zdravja
prebivalce Republike Slovenije. Ministrstvo
za zdravje bo izbrane vlagatelje sofinanciralo
za leti 2009 in 2010. Vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje bodo ocenjene skladno
z merili javnega razpisa za izbor.
I. Predmet razpisa je
A) Redna dejavnost društev, ustanov in
zasebnih zavodov, na področju varovanja in
krepitve zdravja s poudarkom na zdravem
življenjskem slogu (v nadaljevanju: redna
dejavnost).
Za redno dejavnost pod točko A se lahko prijavijo: društva in ustanove, zasebni
zavodi.
in
B) Razvojni programi, ki v slovenski prostor uvajajo nove pristope in bistvena izboljšanja na področju varovanja in krepitve
zdravja (v nadaljevanju: razvojni programi).
Za razvojne programe pod točko B se
lahko prijavijo: društva, ustanove, javni zavodi in zasebni zavodi.
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II. Skupna okvirna višina sredstev razpisa in način razdelitve sredstev
Skupna predvidena višina sredstev razpisa je do največ 775.000,00 EUR. Predvidena višina sredstev po posameznem predmetu razpisa je:
Za redno dejavnost pod točko A –
585.000,00 EUR.
Za razvojne programe pod točko B –
190.000,00 EUR.
Redna dejavnost društev, ustanov in zasebnih zavodov oziroma razvojni program,
ki bo skladno z merili prejel vse možne točke, prejme sredstva v višini največ 80% vrednosti prijavljene redne dejavnosti oziroma
razvojnega programa, vendar največ v višini
do:
Za redno dejavnost pod točko A –
40.000,00 EUR.
Za razvojne programe pod točko B –
35.000,00 EUR.
Ministrstvo bo sofinanciralo najbolje ocenjene vloge redne dejavnosti in razvojnih
programov do porabe razpoložljivih sredstev
v okviru posameznega predmeta javnega
razpisa.
V primeru, da po ocenjevanju prispelih vlog rednih dejavnosti oziroma razvojnih
programov ostane določen del sredstev pri
posameznem predmetu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti
ta nerazdeljena sredstva na drug predmet
razpisa.
Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, specificirane pod točko 5.2
v obrazcu PZ 2009/10, ki je del razpisne
dokumentacije.
III. Financiranje izbranih vlog
Izbrani vlagatelji za predmet javnega razpisa redna dejavnost bodo sofinancirani na
naslednji način:
– 30% sredstev ob podpisu pogodbe in
prejemu delnega poročila za leto 2009 in
zahtevka za izplačilo skladno z določili pogodbe;
– 20% sredstev ob prejemu končnega
poročila za leto 2009 in zahtevka za izplačilo
skladno z določili pogodbe;
– 20% sredstev ob prejemu delnega poročila za leto 2010 in zahtevka za izplačilo
skladno z določili pogodbe;
– 30% ob prejemu zaključnega poročila
za leto 2010 in zahtevka za izplačilo skladno
z določili pogodbe.
Izbrani vlagatelji za predmet javnega razpisa razvojni programi bodo sofinancirani na
naslednji način:
– 30% sredstev po prejemu delnega poročila za leto 2009 in zahtevka za izplačilo
skladno z določili pogodbe;
– 20% sredstev po prejemu končnega
poročila za leto 2009 in zahtevka za izplačilo
skladno z določili pogodbe;
– 20% sredstev po prejemu delnega poročila za leto 2010 in zahtevka za izplačilo
skladno z določili pogodbe;
– 30% ob prejemu zaključnega poročila
razvojnega programa in zahtevka za izplačilo skladno z določili pogodbe.
Sredstva za leto 2009 morajo izbrani
vlagatelji porabiti do 15. novembra 2009,
sredstva za leto 2010 pa do 15. novembra
2010.
IV. Splošni pogoji za vse vlagatelje:
1. vloga je skladna s predmetom javnega
razpisa,
2. vlagatelj se je z isto dejavnostjo oziroma razvojnim programom prijavil le na en
predmet javnega razpisa (predmet A ali B),

zdravega življenjskega sloga (informiranju,
ozaveščanju in izobraževanju o zdravih izbirah; privzemanje zdravih vedenjski navad;
učenje veščin za prevzemanje zdravega življenjskega sloga; spodbujanje k prevzemanju odgovornosti in skrbi za lastno zdravje), ciljano v različnih starostnih skupinah
in okoljih.
2. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
a) društvo, ustanova ali zasebni zavod
deluje na nacionalni ravni;
b) namen delovanja društva, ustanove ali
zasebnega zavoda presega interese članstva;
c) predložen srednjeročni (3–5 let) vsebinski in finančni program dela izvajalca, ki
ga je potrdil ustrezen organ društva, ustanove ali zasebnega zavoda.
3. Merila za izbor
1. Ustreznost redne dejavnosti
– usklajenost redne dejavnosti s prednostnimi nalogami Resolucije o nacionalnem
planu zdravstvenega varstva 2008–2013
»zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (ReNPZV) (Uradni list RS,
72/08) in z drugimi veljavnimi nacionalnimi
strategijami in akcijskimi načrti;
– ustreznost dejavnosti glede na obseg
in trend javnozdravstvenega problema, ki ga
ta obravnava.
2. Celovitost predloženega srednjeročnega (3–5 let) vsebinskega programa dela
izvajalca:
– temelji na oceni stanja, podatkih študij
in raziskav,
– program je dolgoročno naravnan.
3. Učinkovitost in uspešnost redne dejavnosti, ki je predmet razpisa:
– aktivnosti so dokazano učinkovite,
– metode dela so jasno opredeljene in
omogočajo doseganje zastavljenih ciljev.
4. Uporabniki in prostovoljci:
– uporabniki so opredeljeni,
– uporabniki so vključeni v načrtovanje in
izvedbo aktivnosti,
– prostovoljci so vključeni med izvajalce
aktivnosti.
5. Prepoznavnost dejavnosti društva,
ustanove ali zasebnega zavoda med uporabniki, laično in strokovno javnostjo (ustrezna dokazila):
– vlagatelj je prepoznan in uveljavljen
med uporabniki in laično javnostjo,
– vlagatelj je prepoznan in uveljavljen
med strokovno javnostjo.
6. Povezovanje s sorodnimi društvi ali
ustanovami na nacionalni in mednarodni
ravni (ustrezna izjava ali dokazilo):
– povezovanje na mednarodni ravni,
– povezovanje na nacionalni ravni.
7. Vrednotenje (evalvacija) redne dejavnosti:
– vrsta in primernost uporabljenih evalvacijskih metod,
– vrsta in primernost izbranih merljivih
kazalcev kakovosti in učinkovitosti izvajanih
aktivnosti,
– partnerji in uporabniki so vključeni v
proces vrednotenja učinkov programa.
8. Vpliv na zmanjševanje razlik v zdravju:
– redna dejavnost upošteva vidik zmanjševanja regionalnih razlik,
– redna dejavnost upošteva vidik zmanjševanja razlik med spoloma oziroma pri ranljivih skupinah prebivalstva.
9. Status društva v javnem interesu in
sodelovanje z Ministrstvom za zdravje:

3. vlagatelj ima status nepridobitne organizacije,
4. redna dejavnost oziroma razvojni program se izvaja na območju Republike Slovenije,
5. redna dejavnost oziroma razvojni program je nacionalnega pomena,
6. vlagatelj je registriran skladno s predpisi,
7. vloga je oddana na v celoti in pravilno izpolnjenem predpisanem obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije (PZ –
2009/10),
8. vlagatelj je predložil zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu organizacije, ki ga je potrdil ustrezen organ
društva, ustanove, javnega ali zasebnega
zavoda,
9. predmet razpisa niso srečanja, seminarji, konference in založniška dejavnost,
lahko pa so sestavni del redne dejavnosti
oziroma razvojnega programa,
10. vlagatelj ne prijavlja redne dejavnosti
oziroma razvojnega programa, ki je v celoti
financiran iz drugih virov javnih sredstev,
11. vloga ne vključuje zahtev po sofinanciranju investicijskih projektov in projektov,
ki jih izvajalci v celoti tržijo,
12. vlagatelj, ki je bil pogodbena stranka
ministrstva v preteklih letih, ima v celoti izpolnjene obveznosti do ministrstva.
Redna dejavnost oziroma razvojni programi, ki ne bodo izpolnjevali vseh zgoraj
navedenih splošnih pogojev, ne bodo vključeni v ocenjevalni postopek.
V. Izhodišča, specifični pogoji ter merila
javnega razpisa, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji po posameznem predmetu razpisa:
A) Redna dejavnost društev, ustanov in
zasebnih zavodov, na področju varovanja in
krepitve zdravja s poudarkom na zdravem
življenjskem slogu
1. Izhodišča za pripravo in izvedbo redne
dejavnosti
Namen sofinanciranja redne dejavnosti
društev, ustanov in zasebnih zavodov je krepitev usposobljenosti nevladnega sektorja
za kakovostno izvajanje aktivnosti na področju javno zdravstvenih politik in programov (zmanjševanje škode zaradi rabe alkohola, nadzor nad tobakom, preprečevanje
povpraševanja po prepovedanih drogah in
programi zmanjševanja škode zaradi prepovedanih drog, zagotavljanje varnosti hrane,
spodbujanje uravnoteženega prehranjevanja in telesne dejavnosti za zdravje); na
področju preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni; ter na področju preprečevanja
okužbe s HIV/AIDS med moškimi, ki imajo
spolne odnose z moškimi.
Redna dejavnost je v skladu s cilji in
prednostnimi nalogami Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva
2008–2013 »zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (ReNPZV) (Uradni list RS, št. 72/08) in z drugimi ustreznimi
veljavnimi nacionalnimi strategijami in akcijskimi načrti.
Prijavijo se lahko društva, ustanove in
zasebni zavodi, ki kot svojo osnovno redno dejavnost izvajajo različne programe
na področju varovanja in krepitve zdravja.
V tem predmetu javnega razpisa vlagatelji
prijavijo redno dejavnost društva, ustanove
in zasebnega zavoda in ne posameznega
programa.
Vlagatelj pri izvajanju redne dejavnosti
posebno pozornost posveča spodbujanju
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– izvajalec programa ima status društva
v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– društvo, ustanova ali zasebni zavod
že vsaj dve leti sodeluje z Ministrstvom za
zdravje,
– društvo, ustanova ali zasebni zavod
je bil v preteklem obdobju že sofinanciran s
strani Ministrstva za zdravje.
10. Finančna konstrukcija projekta:
– jasna finančna konstrukcija,
– jasna opredeljenost prihodkov ostalih
sofinancerjev (dokazila),
– stroški dela na projektu po posameznih aktivnostih so jasno opredeljeni: število
opravljenih ur/izvajalca, urna postavka/izvajalca, itd.,
– materialni stroški (specifikacija količin
in cen).
Redna dejavnost bo ocenjena v skladu
z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ocenjeno z največ 10 točkami,
kar pomeni, da je program lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
B) Razvojni programi, ki v slovenski prostor uvajajo nove pristope in bistvena izboljšanja na področju varovanja in krepitve
zdravja
1. Izhodišča za pripravo in izvedbo programa
Namen Ministrstva za zdravje je vzpodbuditi razvojne programe, ki uvajajo nove
pristope in bistvena izboljšanja na področju javno-zdravstvenih politik in programov.
Poseben poudarek naj bo na zagotavljanju
zdravega življenjskega sloga (zmanjševanje škode zaradi rabe alkohola, nadzor nad
tobakom, preprečevanje povpraševanja po
prepovedanih drogah in programi zmanjševanja škode zaradi prepovedanih drog,
zagotavljanje varnosti hrane, spodbujanje
uravnoteženega prehranjevanja in telesne
dejavnosti za zdravje); ter na področju duševnega zdravja, preprečevanja poškodb
ter varne in zdrave spolnosti.
Razvojni programi so usmerjeni v zmanjševanje razlik v zdravju v luči širših socialnih, ekonomskih in okoljskih determinant
zdravja. Oblikovani so na način, ki omogoča
izvajanje v posameznih institucionalnih okoljih, kot so vzgojno-izobraževalne in zdravstvene ustanove ter lokalna skupnost.
Predlog razvojnega programa upošteva
delovanje med različnimi sistemi in ravnmi
(npr. zdravstva, šolstva, lokalne skupnosti)
ter odnose med njimi. Na izviren način povečuje doseganje sinergij med sistemi ter
predlaga morebitne prilagoditve s ciljem
boljšega medsebojnega sodelovanja pri izboljšanju znanj, veščin in usposobljenosti
uporabnikov (npr. učencev, učiteljev, staršev, zdravstvenih delavcev, prostovoljcev...).
Razvojni program upošteva tudi znanstvene
dokaze o učinkovitosti in cenovni učinkovitosti predlaganih ukrepov in aktivnosti.
2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vloga:
– posnetek stanja na področju obravnavanega javno zdravstvenega problema;
– predlog pilotne izvedbe razvojnega
programa, ki zajema seznam konkretnih
aktivnosti, nosilcev, kazalcev ter časovno
izvedbo;
– projekcija izvajanja programa po zaključku pilotnega projekta.
3. Merila za izbor
1. Ustreznost razvojnega programa:
– usklajenost razvojnega programa s
prednostnimi nalogami Resolucije o na-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cionalnem planu zdravstvenega varstva
2008–2013 »zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« (ReNPZV) (Uradni
list RS, št. 72/08) in z drugimi veljavnimi nacionalnimi strategijami in akcijskimi načrti;
– ustreznost dejavnosti glede na obseg
in trend javnozdravstvenega problema, ki ga
ta obravnava.
2. Dodana vrednost in izvirnost v pristopih razvojnega programa:
– uvaja nov pristop in bistveno izboljšanje
na področju varovanja in krepitve zdravja,
– uvaja nova orodja,
– nadgrajuje že doseženo na obravnavanem področju.
3. Celovitost predloženega razvojnega
programa:
– kakovost in celovitost posnetka stanja na področju obravnavanega javno zdravstvenega problema,
– kakovost in celovitost predloga pilotne izvedbe razvojnega programa vključno
s projekcijo izvajanja programa po zaključku
pilotnega projekta,
– učinkovitost in cenovna učinkovitost
predlaganih metod.
4. Mreženje in partnerstvo:
– program povezuje različne ustanove,
– program povezuje strokovnjake različnih strok in zagotavlja izmenjavo znanj,
izkušenj in dobrih praks med partnerji,
– program omogoča vključevanje in sodelovanje različnih partnerjev z regionalne
in lokalne ravni.
5. Uporabniki:
– uporabniki so opredeljeni,
– uporabniki so vključeni v načrtovanje in
izvedbo pilotnega projekta.
6. Vrednotenje (evalvacija) razvojnega
programa:
– vrsta in primernost uporabljenih evalvacijskih metod,
– vrsta in primernost izbranih merljivih
kazalcev kakovosti in učinkovitosti izvajanih
aktivnosti,
– partnerji in uporabniki so vključeni v
proces vrednotenja učinkov programa.
7. Vpliv na zmanjševanje razlik v zdravju:
– razvojni program upošteva vidik zmanjševanja regionalnih razlik,
– redna dejavnost upošteva tudi vidik
zmanjševanja razlik med spoloma oziroma
ranljivimi skupinami prebivalstva.
8. Strokovne in druge reference vlagatelja:
– v pripravo in izvajanje razvojnega programa so vključeni strokovnjaki iz ustreznega področja,
– dokazila o prejšnjih uspešno izvedenih
projektih,
– status društva v javnem interesu na
področju zdravstvenega varstva.
9. Finančna konstrukcija projekta:
– jasna finančna konstrukcija,
– jasna opredeljenost prihodkov ostalih
sofinancerjev (dokazila),
– stroški dela na projektu po posameznih aktivnostih so jasno opredeljeni: število
opravljenih ur/izvajalca, urna postavka/izvajalca, itd.,
– materialni stroški (specifikacija količin
in cen).
Razvojni program bo ocenjen v skladu z
zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno
merilo je ovrednoteno z 10 točkami, razen
merila 2 in 3, ki je vsako lahko ocenjeno z
največ 15 točkami. Program je lahko ovrednoten z največ 100 točkami.

VI. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PZ 2009/10 » Prijava na javni
razpis za sofinanciranje redne dejavnosti in
razvojnih programov na področju varovanja
in krepitve zdravja v letih 2009/10.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje,
soba št. 22, vsak delavnik med 9. in 12. uro
oziroma na spletnem naslovu http://www.
gov.si/mz v rubriki Javne objave.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) izpolnjena obrazca PZ 2009/10,
b) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo, ki ga je potrdil ustrezni organ društva,
ustanove, javnega zavoda ali zasebnega
zavoda,
c) predložen srednjeročni (3–5 let) vsebinski in finančni program dela izvajalca, ki
ga je potrdil ustrezen organ društva, ustanove ali zasebnega zavoda (velja za vlagatelje pod predmetom razpisa A – redna
dejavnost),
d) podpisan in ožigosan vzorec pogodbe,
izpolnjen z vsemi podatki vlagatelja.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo popolne po pozivu Ministrstva za zdravje o
dopolnitvi vloge.
3. Za informacije v zvezi z razpisom so
vlagateljem med 10. in 11. uro vsak dan na
voljo, tel. 01/400-69-64 (Nina Krtelj) in elektronski naslov: nina.krtelj@gov.si; 01/40068-55 (Rok Poličnik) in elektronski naslov:
rok.policnik@gov.si; ter tel. 01/400-60-38
(Lea Peternel) in elektronski naslov: leopoldina.peternel@gov.si.
VII. Predložitev vlog
1. Vlogo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, označeno z oznako »Ne
odpiraj – javni razpis PZ 2009/10«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan
naslov vlagatelja.
Če vlagatelj prijavlja več programov
mora biti vsak posamezni program skupaj z
zahtevano dokumentacijo predložen v ločeni kuverti, označeni na način, ki je predpisan
v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je do 4. 5. 2009.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure
dne, 4. 5. 2009, v glavno pisarno Ministrstva
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispelih ali nepravilno
označenih vlog strokovna komisija ne bo
obravnavala, in jih bo neodprte vrnila vlagateljem.
VIII. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih
vlog se bo pričelo 4. 5. 2009, in ne bo javno.
IX. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 60 dneh od dneva, ko
bo končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah
odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko
na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo
odločal minister.
Ministrstvo za zdravje
Št. 145/09
Ob-2920/09
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07,
56/08), Zakona o zagotavljanju sredstev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03,
77/08) in 4. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) objavlja Ministrstvo za kulturo RS naslednji
redni letni ciljni razpis
za sofinanciranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in
svetovnih kinotečnih filmov ter mreže
art kinematografov – JPR17-KT-2009
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa:
– sofinanciranje kinematografske distribucije dobrih, priznanih, nagrajenih art filmov;
– komercialni filmi niso predmet razpisa
oziroma sofinanciranja;
– sofinanciranje mreže art kinematografov (v nadaljnjem besedilu: mreža art kinematografov) iz 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
RS v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo).
A) Kinematografska distribucija:
2. Razlaga pojmov:
– kinematografska distribucija pomeni
vsako komercialno dejavnost, povezano z
eksploatacijo filma v kinematografih, to je
nakup distribucijske pravice, nakup filmskih
kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane
promocijske aktivnosti;
– distributer je pravna ali fizična oseba,
registrirana za opravljanje distribucijske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije;
– film, ki je predmet sofinanciranja, je
lahko igrani, animirani ali dokumentarni film,
dolg najmanj 70 minut, ki ustreza pogojem
iz Evropske konvencije o filmski koprodukciji
(Uradni list RS, št. 22/03).
3. Pogoji za sodelovanje na ciljnem razpisu v segmentu »kinematografska distribucija«:
– za sofinanciranje kinematografske distribucije se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali
distribucijo svetovnih kinotečnih filmov v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo ostale kriterije tega razpisa.
4. Filmi, za katere distributer lahko dobi
finančno pomoč na ciljnem razpisu:
– morajo biti prikazani v kinematografskih dvoranah art mreže v Sloveniji,
– ne smejo kršiti človekovih pravic.
5. Posamezni distributerji lahko na javnem ciljnem razpisu kandidirajo z največ
5 projekti.
6. Distributerji lahko na javnem ciljnem
razpisu kandidirajo za pridobitev sredstev
za:
– nakup ali izdelavo največ 2 filmskih kopij evropskih filmov ali filmov iz tretjih držav,
ki niso nastali v veliki studijski produkciji in
so bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh mednarodnih festivalov in za katere je distributer
pridobil pravico za kinematografsko distribuiranje na ozemlju Republike Slovenije,
– tehnično obdelavo filmov iz prve alineje te točke (npr. prevod, podnaslavljanje,
sinhroniziranje),
– promocijo filmov iz prve alineje te točke.
7. Splošni razpisni kriteriji
V postopku izbire prijavljenih projektov s
področja kinematografske distribucije bodo
upoštevani naslednji kriteriji:

– kakovost filma (izkazana v kritiških ocenah in festivalskih nagradah), 1–10 točk,
– pomembnost filma za svetovno filmsko
zgodovino in pomembnost filmskega avtorja
v primeru kinotečnih filmov, 1–10 točk.
8. Zahtevana dokazila za predlagateljedistributerje so sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Sofinancira se distribucija posameznega filma.
10. Finančnih sredstev, pridobljenih na
ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo, ni
mogoče prenesti na podizvajalce ali druge
osebe.
11. Dodeljena sredstva se lahko porabijo samo za distribucijo dobrih, priznanih,
nagrajenih art filmov.
12. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis za področje
distribucije filmov, je 82.000 EUR, oziroma
v višini sredstev sprejetega in uradno objavljenega rebalansa proračuna Republike
Slovenije za leto 2009.
13. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50%
vseh predvidenih stroškov. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne
sme preseči 6.000 EUR.
B) Mreža art kinematografov:
14. Razlaga pojmov:
– kinematograf je javni prikazovalec, ki je
registriran za kinematografsko dejavnost na
ozemlju Republike Slovenije.
15. Na ciljnem razpisu lahko sodeluje
kinematograf, ki:
– deluje kontinuirano vse leto,
– ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej,
– ima najmanj 4 projekcije na teden,
– ima najmanj 50 sedežev,
– ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja,
– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi
zagotavljal prikazovanje dobrih, priznanih,
nagrajenih art filmov, predvsem pa filmov,
katerih nabava je bila sofinancirana s strani
Ministrstva za kulturo, v deležu vsaj 20% projekcij na platnu, za katerega podaja vlogo.
16. Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom:
– razvoja oziroma nadgradnje tehnične
infrastrukture za javno predvajanje filmov
na posameznem platnu, ki ustreza 16. točki
tega razpisa,
– pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno
platno, ki ustreza 16. točki tega razpisa,
– filmske vzgoje za otroke in mladino,
– prenašanja pozitivnih izkušenj in metod
dela s ciljem razširitve art mreže, oziroma
povečanje njene aktivnosti.
17. V postopku izbire prijavljenih projektov s področja mreže art kinematografov se
upoštevajo naslednji temeljni kriteriji:
– da je projekt tehtno in vsebinsko obrazložen, 1–10 točk,
– da je razvoj predlaganega segmenta
tehnične infrastrukture pomemben za enakomeren razvoj kinematografske mreže na
celotnem ozemlju Republike Slovenije, 1–10
točk.
18. Zahtevana dokazila za predlagatelje-kinematografe so našteta v razpisni dokumentaciji.
20. Prijavitelj je dolžan podati poročilo o
prikazovanju dobrih, priznanih, nagrajenih
art filmov, še posebej filmov, katerih nabava
je bila sofinancirana s strani Ministrstva za
kulturo, za obdobje od 1. 1. 2009 dalje.
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21. Natančni roki za oddajo poročil bodo
določeni s pogodbo o sofinanciranju.
22. Na javnem razpisu lahko s projekti
kandidirajo tudi prijavitelji, katerih delovanje
se v pomembnem delu sofinancira z javnimi
sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), toda
tako sofinanciranje (namen in višina dobljenih sredstev) mora biti v razpisni dokumentaciji jasno prikazano.
23. Prejemnik sredstev za infrastrukturo
mora ohraniti investicije za odobreni namen
in program najmanj pet let po zaključku investicij.
24. Prijavitelj mora projekt prikazovanja
in projekt sofinanciranja tehnične infrastrukture vložiti ločeno.
25. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis delovanja
art mreže, je: 126.000 EUR oziroma v višini
sredstev sprejetega in uradno objavljenega
rebalansa proračuna Republike Slovenije za
leto 2009.
Splošno za oba dela:
26. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko dosega do 50%
vseh predvidenih stroškov.
27. Prijavitelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo
na kateremkoli javnem razpisu ali pozivu za
sredstva, ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
28. Prijavitelji ne morejo kandidirati na
razpisu, če imajo neporavnane obveznosti
do Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in drugih posrednih proračunskih uporabnikov.
29. Povzetek načina ocenjevanja projektov: kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Najvišje skupno število prejetih točk za dva
kriterija v segmentu distribucije je 20 točk
in v segmentu mreže art kinematografov za
dva kriterija prav tako 20 točk.
30. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna
komisija za medije in avdiovizualno kulturo
pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK
in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).
31. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku ocenjevanja ocenjeni višje.
Dokončni izbor projektov bo opravljen v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.
32. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za
odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje ministrica, pristojna
za kulturo.
33. Rok za uporabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2009.
34. Razpis se prične 10. 4. 2009, zaključi
pa 11. 5. 2009.
35. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– spisek obveznih prilog,
– obrazce št. 1., 2., 3. in 4. ter
– izjavo št. 1., 2. in 3. za posamezne
projekte.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.
si, lahko pa razpisno dokumentacijo predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi v
vložišču ministrstva.
36. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
prijavitelji lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo do datuma zaključka razpisa
v vložišču ministrstva (Maistrova 10,1000
Ljubljana).
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37. Oddaja in dostava prijav na razpis
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji.
Vsak posamezen projekt je vloga zase
in mora biti oddan v svoji kuverti. Prijavitelj
mora zanj priložiti vse zahtevane priloge.
Prijava mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 11. 5. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni kuverti z oznako
na prednji strani: Ne odpiraj JPR17-KT-2009
– Distribucija ali Ne odpiraj JPR17-KT-2009
– Art mreža. Na hrbtni strani kuverte mora
biti navedba prijavitelja: naziv in naslov oziroma sedež.
38. Prijave, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se
bodo štele za prepozne.
39. Ministrstvo bo po odpiranju prijav iz
nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne prijave in prijave, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
40. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil: Ivan Oven,
tel. 01/369-59-78, elektronska pošta:
ivan.oven@gov.si in Maja Lapanja, elektronska pošta: maja.lapanja@gov.si.
41. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.
Ministrstvo za kulturo
Št. 54451-4/2008
Ob-2925/09
Na podlagi Uredbe (ES) št. 1080/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta (Ur. l.
EU, št. 210), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210
z dne 31. 7. 2006, str. 25), Uredbe sveta
(ES) št. 1341/2008 o spremembi Uredbe
1083/2006 (Ur. l. EU, št. 348), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES (Ur. l. EU, št. 371),
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07, 58/08), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05,
126/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07, 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v programskem obdobju
2007–2013 (Ur. l. RS, št. 17/09), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013 št. CCI
2007SI161PO001 z dne 27. 8. 2007 in naslednjih Navodil organa upravljanja: Navodilo za izvajanje kontrol po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES, Navodilo za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje
kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013, Navodilo za spremljanje
in poročanje o izvajanju kohezijske politike
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v programskem obdobju 2007–2013, Navodilo o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013 in Navodilo o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem
in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 in sklepa OU o potrditvi instrumenta št. OP RR/2/1/001-0-MŠŠ z dne
3. 4. 2009 objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
javni razpis
za izbor operacij za sofinanciranje
investicij v medpodjetniške
izobraževalne centre – MIC
Razpis delno financira Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj in
se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007 do 2013,
2. razvojne prioritete Gospodarska razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve
2.1. Gospodarsko razvojna logistična središča
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma agenta, ki izvede vse
postopke, potrebne za dodelitev sredstev:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvedbo investicij in nakupa
tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v
medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Namen javnega razpisa je spodbujanje
investicij v obnovo in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v okviru medpodjetniških izobraževalnih centrov. Ti centri predstavljajo
podporno okolje za razvoj konkurenčnosti
gospodarskih subjektov. Z ustrezno kritično maso znanja, strokovnih kompetenc in
tehnološko opremljenostjo zagotavljajo optimalne pogoje za usposabljanje strokovne
delovne sile. Ti centri imajo tudi razvojno
funkcijo, saj predstavljajo gibalo inovativnosti in tehnološkega razvoja v lokalnem in
širšem slovenskem okolju.
Cilji omenjenega razpisa so zlasti:
– Posodobiti medpodjetniške izobraževalne centre, ki bodo izboljšali kakovost in
učinkovitost izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, zaposlene, brezposelne, občane ter drugo zainteresirano javnost.
– Ustvariti pogoje za nove zaposlitve
strokovnjakov različnih profilov v subjektih
podpornega okolja za usposabljanje strokovne in kompetentne delovne sile.
– Izvajanje skupnih razvojnih projektov,
pri katerih bodo sodelovali strokovnjaki iz
podjetij in izobraževalne sfere.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji za kandidiranje
– Na javnem razpisu lahko kandidirajo:
javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center, ki
opravlja dejavnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in drugih
komplementarnih dejavnosti v sodelovanju
z vsemi socialnimi partnerji.
3.2. Finančni pogoji za kandidiranje
– Vrednost projekta brez DDV mora presegati 500.000,00 EUR.
– Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena finančna
sredstva za pokritje projekta, tudi za plačilo
DDV, ki je neupravičen strošek.

3.3. Ostali pogoji za kandidiranje
Predlagani projekti se morajo izvajati v
Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:
– Skladnost projekta s predmetom in namenom razpisa, skladnost vloge z razpisno
dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo.
– Projekt mora biti zaključen oziroma
tehnično prevzet najkasneje v roku 36 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju,
vendar najkasneje 15. 9. 2013.
– Prijavitelj mora pridobiti vsa predpisana
upravna dovoljenja za začetek izvedbe del.
– Prijavitelj mora skupaj z investicijskim
dokumentom predložiti sklep ustreznega
organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na
investicijskem dokumentu, ki je predmet
sklepa.
– Ustvarjanje prihodkov na projektu mora
biti prikazano v investicijskem dokumentu,
ki mora upoštevati določila 1. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1341/2008 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter iz tega izhajajočih obvez za pripravo analize stroškov in koristi skladno z Delovnim dokumentom št. 4 Smernice glede metodologije
za izvedbo analize stroškov in koristi ter s
dokumentom Evropske Komisije »Guide to
cost – benefit analysis of investment projects« z dne 16. 6. 2008.
– Prijavitelj mora predložiti izjavo, da se
projekt še ni pričel izvajati (javno naročilo za
nakup opreme ali izvedbenih del se lahko
prične šele po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna).
– Prijavitelj se zavezuje, da so v projektu upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi
OP RR: učinkovitost izrabe naravnih virov,
okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost,
zmanjševanje vplivov na okolje.
– Prijavitelj se zavezuje, da vsaj v obdobju 5 let po zaključku projekta ne bo prišlo
do spremembe namembnosti ali lastništva
objekta, ki bi vplivale na cilje tega razpisa
oziroma bi predstavljalo pridobitev neutemeljene prednosti za tržne subjekte na enotnem evropskem trgu.
– Prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do sofinancirane infrastrukture dostop širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu.
– Prijavitelj mora s projektom zagotoviti
boljšo tehnološko opremljenost prostorov za
izvajanje praktičnega usposabljanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, praktičnega izobraževanja odraslih in
usposabljanja za potrebe podjetij kot so na
primer: kvalifikacije, prekvalifikacije, izpopolnjevanje in specializacija ter certificiranje in
potrjevanje znanj, spretnosti in sposobnosti
že zaposlenih in nezaposlenih. Poleg tega
mora zagotoviti, da bo s projektom razširil
oziroma se specializiral za izobraževalne
programe, s katerimi bo prispeval k razvoju
stroke in ustvaril pogoje za nove zaposlitve
strokovnjakov, ki bodo zadolženi za usposabljanje strokovne in kompetentne delovne
sile ter načrtovanje in izvajanje razvojnih
projektov.
– Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo
pogojev za kandidiranje in ki niso skladne z
nameni razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki niso
dopolnjene v določenem roku se zavržejo.
4. Merila za izbor vlog
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija
na osnovi naslednjih meril:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Merilo

Število
točk

I. Kakovost projekta

24

Prirast števila udeležencev programov
usposabljanj in izobraževanj, zaradi novo
nastalih tehnoloških zmogljivosti – projekcija rasti v% na D+3 leta
– od 0 do 10% – 0 točk
– od 11% do 20% – 2 točki
– od 21% do 40% – 5 točk
– več kot 41% – 8 točk

8

Prirast števila opravljenih prekvalifikacij in
specializacij zaradi novonastalih tehnoloških zmogljivosti – projekcija rasti v% na
dan D+ 3 leta
– od 0 do 10% – 0 točk
– od 11% do 20% – 2 točki
– od 21% do 40% – 5 točk
– več kot 41% – 8 točk

8

Pričakovana izkoriščenost tehnološke
opreme – projekcija rasti v% na D +3 leta
– od 0 do 10% – 0 točk
– od 11% do 20% – 2 točki
– od 21% do 40% – 5 točk
– več kot 41% – 8 točk

8

II. Usposobljenost za izvedbo
Razpoložljive površine objektov za izvajanje izobraževanj, usposabljanj, prekvalifikacij, specializacij v izmeri (m2) so:
– 10000 in več – 5 točk
– od 5000 do 9999 – 3 točke
– pod 5000 – 1 točka
Tehnološka oprema za izvajanje izobraževanj, usposabljanj, prekvalifikacij, specializacij;
– ne ustreza zaradi zastarelosti – 5 točk
– delno ustreza, a je pomankljiva – 3 točke
– ustreza – 1 točka

20
5
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Merilo

Število
točk

Število izvajalcev glede na izobrazbeno
strukturo:
– več kot 30 izvajalcev ima doktorat ali magisterij ali univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo – 5 točk
– od 11 do 29 izvajalcev ima doktorat ali
magisterij ali univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo – 2 točki
– 10 in manj izvajalcev ima doktorat ali magisterij ali univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo – 0 točk

5

Število pedagoško andragoško izobraženih
izvajalcev:
– več kot 30 – 5 točk
– od 11 do 29 – 2 točki
– 10 in manj – 0 točk

5

Znanje in izkušnje izvajalske skupine:
– imajo reference v izobraževalni dejavnosti in glede na specifičnost investicije – 3
točke
– imajo reference v izobraževalni dejavnosti ali glede na specifičnost investicije – 1
točka
– nimajo primerljivih referenc – 0 točk

3

Predstavitev vodenja in organizacije izvedbe projekta:
– dobra predstavitev in organizacija – 3
točke
– ni predstavitve oziroma je slaba predstavitev in organizacija – 0 točk

3

V. Finančna izvedljivost in ekonomska
upravičenost
5

2

– od 10% do 15% – 2 točki
5

Število izobraževanj in usposabljanj, ki se
že izvajajo:
– več kot 10 – 5 točk
– od 5 do 9 – 3 točke
– 4 ali manj – 1 točka

5

– od 8% do 9% – 1 točka
– od 7% do 8% in več kot 15% – 0 točk
Neto sedanja vrednost (pozitivna) – primerjava variant s sofinanciranjem in brez
sofinanciranja:
– brez sofinanciranja negativna in s sofinanciranjem pozitivna – 2 točki

2

– brez in s sofinanciranjem pozitivna – 1
točka

III. Kakovost partnerstva med izobraževalnimi ustanovami in gospodarskimi subjekti

20

Programi usposabljanj za gospodarske
subjekte:
– tečejo že dve leti in več – 8 točk
– so v pripravi (podpisana pisma o nameri,
predpogodbe) – 5 točk
– niso dogovorjeni – 0 točk

8

Število skupnih projektov (že končanih, se
izvajajo):
– 5 in več – 6 točk
– od 1 do 4 – 4 točke
– nič – 0 točk

6

Število strokovnjakov iz podjetij, ki sodelujejo pri usposabljanjih, izobraževanjih in
skupnih projektih:
– 5 in več – 6 točk
– od 1 do 4 – 4 točke
– nič – 0 točk

6

Doba vračanja investicijskih sredstev

2

– če se vrne v zadnjem letu ekonomske
dobe projekta – 2 točki
– če se vrne pred zadnjim letom ekonomske dobe projekta – 1 točka
Občutljivost investicije

2

– neobčutljiva – 2 točki
– občutljiva – 1 točka

16

Stran
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Največje
število
točk

10

Kazalci uspešnosti investicije
Interna stopnja donosnosti (če je večja od
diskontne stopnje)

Izobraževalni programi:
– se že izvajajo – 5 točk
– so v procesu priprav na izvajanje – 3
točke
– so v fazi načrtovanja – 1 točka

IV. Usposobljenost izvajalske skupine

Največje
število
točk

Št.

Skladnost stroškov s posameznimi fazami
izvedbe projekta:
– stroški so skladni s fazami izvedbe projekta – 1 točka
stroški niso skladni s fazami izvedbe investicijskega projekta – 0 točk

1

Realnost terminskega plana celotnega
projekta:
– terminski plan je realen – 1 točka
– terminski plan ni realen – 0 točk

1
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Merilo

Število
točk

VI. Vpliv operacije na okolje

Največje
število
točk
10

– Projekt vključuje uporabo čistih tehnologij
in najboljših razpoložljivih tehnik – 4 točke
– Projekt je energetsko učinkovit (uvrstitev
v energetski razred A ali B) – 3 točke
– Projekt vpliva k okoljski ozaveščenosti –
3 točke
Skupaj
Skupno število točk je 100.
Izbrani bodo projekti ki bodo dosegli največ točk. Prag števila točk, nad katerim bo
odobreno sofinanciranje je 50 točk, s tem,
da mora znašati minimalno število doseženih točk pri vsakem sklopu meril najmanj
50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril, sicer ne bo vključen v
nadaljnji izbor.
Na podlagi izvedenega ocenjevanja projektov, se bo pripravila prioritetna lista prijav.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enako
oceno, se bo najprej upoštevalo doseženo
število točk pri merilu »Kakovost projekta«.
Če bo ocena enaka, se bo nadalje upoštevalo še doseženo število točk pri merilu:
Kakovost partnerstva med izobraževalnimi
ustanovami in gospodarskimi subjekti. Naslednji kriterij, ki se bo upošteval v primeru
enakega števila točk bo datum prispetja vlog
na razpis.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. V primeru, da po odobritvi sofinanciranja vsem pozitivno ocenjenim projektom
v okviru določenega odpiranja ostane na
razpolago za naslednje odpiranja manj kot
200.000,00 EUR, se razpis zapre.
5. Višina sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 2. Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve 2.1. Gospodarsko razvojna logistična središča.
Okvirna višina razpisanih sredstev je
22.853.692,00 EUR od tega je:
– 19.425.638,00 EUR namenskih sredstev EU – ESRR:
– 3.428.054,00 EUR slovenska udeležba – ESRR,
– za proračunsko leto 2009 je namenjenih 6.853.692,00 EUR od tega:
– 5.825.638,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR-0713 – EU udeležba (85,00%) in
– 1.028.054,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR-0713 – slovenska udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2010 je namenjenih 2.000.000,00 EUR od tega:

100
– 1.700.000,00 EUR s PP 6876 ––
Medpodjetniški izobraževalni centri ESRR
– 07-13 – EU udeležba (85,00%) in
– 300.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR –
07-13 – slovenska udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2011 je namenjenih 6.000.000,00 EUR od tega:
– 5.100.000,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR 07-13 – EU udeležba (85,00%),
– 900.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR 07-13 – slovenska udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2012 je namenjenih 4.000.000,00 EUR od tega:
– 3.400.000,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR 07-13 – EU udeležba (85,00%),
– 600.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR 07-13 – slovenska udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2013 je namenjenih 4.000.000,00 EUR od tega:
– 3.400.000,00 EUR s PP 6876 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR 07-13 – EU udeležba (85,00%),
– 600.000,00 EUR s PP 6997 – Medpodjetniški izobraževalni centri – ESRR 07-13 – slovenska udeležba (15,00%),
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
6876 –Medpodjetniški izobraževalni centri ESRR – 07-13 – EU udeležba
(85,00%),
6997 – Medpodjetniški izobraževalni
centri ESRR – 07 -13 – slovenska udeležba (15,00%)
6. Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva
Sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od podpisa pogodbe naprej. Sredstva bodo prejemniku izplačana na osnovi
zahtevka za izplačilo in prejete dokumentacije o izvedbi projekta, kot je določena v
Navodilih MŠŠ za izvajanje operacij ESRR
ter opravljeni kontroli s strani ministrstva,
skladno s terminskim planom v pogodbi o
sofinanciranju.
Posamezna investicija sofinancirana iz
naslova tega razpisa mora biti zaključena
najkasneje v roku 36 mesecev po podpisu pogodbe, vendar najkasneje do 15. 9.
2013.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike.
Izbrani projekti se bodo sofinancirali iz
proračunskih postavk:
Sredstva na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko – PP –
ESRR - 07-13: 85,00%,

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
PP – ESRR - 07-13: 15,00%.
8. Delež sofinanciranja
Delež sofinanciranja, je lahko 100%
upravičenih izdatkov, vendar največ do višine 2.500.000,00 EUR.
Skupni delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in namenskih sredstev
slovenske udeležbe se določi v skladu s
1. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1341/2008
o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006
ter v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi,
Delovni dokument št. 4 Evropske komisije
– Navodila za uporabo metodologije pri
izdelavi analize stroškov in koristi ter dokumentom Evropske Komisije » Guide to cost
– benefit analysis of investment projects« z
dne 16. 6. 2008. Za izračun donacije EU pri
operacijah, ki ustvarjajo prihodek, se uporablja metoda primanjkljaja v financiranju,
pri čemer ta metoda določa, da upravičeni
stroški ne smejo preseči sedanje vrednosti
stroškov naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe v določenem
referenčnem obdobju. Višina zneska sofinanciranja upravičenih stroškov se zniža
pri operacijah, ki ustvarjajo neto prihodke
v ekonomski dobi investicij (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije
pri izdelavi analize stroškov in koristi ter
dokumentom Evropske Komisije »Guide to
cost – benefit analysis of investment projects« z dne 16. 6. 2008).
Preostali del sredstev je dolžan zagotoviti predlagatelj, ki mora ministrstvu ob prijavi predložiti izdelano finančno konstrukcijo
z opredeljenimi vsemi viri financiranja ter
ustreznimi dokazili za vsak vir financiranja.
9. Vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati:
1.1. Obrazec MŠŠ-ESRR-JR s podatki o
projektu, ki vsebuje sledeče dele (odda se
natisnjen, podpisan in ožigosan dokument
ter na CD):
1.1.1. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
1.1.2. Podatki o projektu
1.1.3. Terminski in finančni načrt za izvajanje projekta
1.1.4. Finančni načrt projekta po stroških
1.1.5. Utemeljitev projekta z vidika prispevka razvojnim ciljem
1.1.6. Stopnja pripravljenosti projekta
1.1.7. Časovni načrt izvajanja projekta
1.1.8. Organizacija izvajanja projekta
1.1.9. Analiza stroškov in koristi v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni
dokument št. 4 Evropske komisije Navodila
za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi ter s dokumentom
Evropske Komisije » Guide to cost – benefit analysis of investment projects« z dne
16. 6. 2008
1.2.10. Naslovnica – ne odpiraj vloga
za razpis
1.2. Obvezne priloge:
1.2.1. Izjavo o bremena prostem lastništvu, ali dokazilo/pogodba o ustanovitvi
stavbne pravice;
1.2.2. Zadnji potrjen investicijski dokument (najmanj Dokument identifikacije investicijskega projekta), izdelan skladno z
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumenta-
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cije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/06);
1.2.3. Finančni izračun investicije, ki ne sme biti starejši kot eno leto in
je narejen v skladu s 1. členom uredbe
Sveta(ES) št. 1341/2008 o spremembi
Uredbe 1083/2006 ter Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Smernice
glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi ter s dokumentom Evropske
Komisije »Guide to cost – benefit analysis of
investment projects« z dne 16. 6. 2008
1.2.4. Projektno dokumentacijo in sicer vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija
(vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter
tehnični opis;
1.2.5. Fotokopija lokacijske informacije,
oziroma do prijave pridobljena druga upravna dovoljenja za poseg v prostor;
1.2.6. Dokazila o ostalih virih financiranja;
1.2.7. Statut oziroma sklep javnega zavoda iz katerega je razvidna dejavnost medpodjetniškega izobraževalnega centra;
1.2.8. Program dela oziroma razvojni
načrt medpodjetniškega izobraževalnega
centra;
1.2.9. Slika sedanjega stanja lokacije
(15 x 20 cm) na kateri se bo izvajala investicija z obveznim digitalnim datumom,
ki je lahko največ tri dni pred oddajo vloge
na razpis.
1.2.10. Pregled izobrazbene strukture
zaposlenih pri prijavitelju,vključno s podatkom o številu pedagoško andragoško izobraženih izvajalcih;
1.2.11. Pregled izobraževalnih programov, ki se že izvajajo pri prijavitelju;
1.2.12. Pregled izobraževanj in usposabljanj, ki se izvajajo pri prijavitelju, vključno
s programi usposabljanj za gospodarske
subjekte;
1.2.13. Dokazila, da je tehnološka oprema energetsko učinkovita ter da vključuje
uporabo čistih tehnologij;
1.2.14. Seznam skupnih že izvedenih
oziroma načrtovanih projektov s gospodarskimi subjekti;
1.2.15. Pregled oblik sodelovanja s gospodarskimi subjekti;
1.2.16. Seznam strokovnjakov iz podjetij,
ki sodelujejo pri usposabljanjih, izobraževanjih in skupnih projektih vključno z njihovimi
referencami.
Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju
nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev
za medpodjetniške izobraževalne centre in
sredstev Evropske Unije, prav tako pa bo
moral ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
10. Način prijave in razpisni rok
Celoten postopek prijave je opisan v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni
strani http://www.mss.gov.si.
Popolna vloga mora biti dostavljena na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana do 12. ure, in
sicer dva delovna dneva pred datumom odpiranja prispelih vlog. Kot pravočasne bodo
upoštevane vloge, ki bodo ne glede na način dostave v zaprti ovojnici, na kateri mora
biti prilepljen obrazec 10 (MŠŠ ESRR-JR),
prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje dva delovna dneva pred datumom
odpiranja vlog do 12. ure.

18.1. Upravičeni stroški predmetnega
javnega razpisa so:
Upravičene aktivnosti:
– prenova, obnova, izgradnja, posodobitev infrastrukture, nakup in montaža tehnološke in druge opreme.
Upravičeni stroški:
1. Investicije:
– stroški priprave predinvesticijske dokumentacije;
– stroški svetovalnega inženiringa za
gradnje in pripravo gradenj;
– stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, strojne in elektro instalacije, požarna varnost, varstvo pri delu);
– stroški revizije projektne dokumentacije;
– stroški izvedenskih mnenj;
– stroški pripravljanja javnih razpisov in
javnih arhitekturnih natečajev;
– stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno obrtniških instalacijskih del;
– stroški zunanjega urejanja objektov;
– stroški nadzora nad gradnjo objektov;
– stroški izdelave tehnične dokumentacije za obratovanje objekta;
– stroški pridobivanja soglasij, dovoljenj in
drugih dokumentov za obratovanje objekta;
– stroški nakupa in montaže tehnološke
opreme;
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja (investicijska oprema);
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta
(interier, pohištvo, inventar);
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta z vizualnimi komunikacijami;
– stroški nakupa in montaže opreme za
varovanje objekta;
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta z IKT.
2. Izdelava študij, vrednotenj, raziskav,
ocen strokovnih mnenj in poročil:
– stroški storitev zunanjega izvajalca
Ta strošek mora biti v neposredni povezavi s projektom,ki ustreza predmetu razpisa
in ga prijavitelj prijavi kot vlogo na razpis.
Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost, stroški najemanja kreditov in
stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke.
Začetek nastanka upravičenih izdatkov:
– za projektno dokumentacijo, pripravljalna dela in tehniške storitve je od 1. 1. 2007.
Prijavitelj lahko pred izdajo sklepa o potrditvi
operacije prične z aktivnostmi za pripravo
projektne dokumentacije, raznimi tehniškimi
storitvami ter pripravljalnimi deli, ki so nujni
za začetek del.
– za prenovo, obnovo, posodobitev, izgradnjo, nakup opreme in montažo opreme
od podpisa pogodbe o sofinanciranju dalje.
Zaključek nastanka upravičenih izdatkov
je najkasneje 36 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju, vendar najkasneje
15. 9. 2013.
Stroški se dokazujejo s predložitvijo dokazil in izračunavajo na način kot je navedeno v Navodilih organa upravljanja o
upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007-2013.
19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu;
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo do 31. 12. 2020.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
bodo neustrezno opremljene, komisija ne bo
obravnavala in se vrnejo prijavitelju.
11. Datum odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo
odpiranje vlog bo v sredo 3. junija. 2009, naslednja odpiranja pa so predvidena:
v sredo, 14. 10. 2009,
v sredo, 10. 3. 2010,
v sredo, 16. 6. 2010,
v sredo, 16. 2. 2011,
na lokaciji Ministrstva za šolstvo in šport
Masarykova 16, Ljubljana in ne bo javno.
Komisija za javni razpis bo v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da
jih dopolnijo. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo s sklepom zavržene.
12. Obveščanje o izboru
Prijavitelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni
na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in
šport, na naslovu: www.mss.gov.si
13. Pritožba
Prijavitelj, 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 prijavitelji (oz.
upravičenci).
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep
– Javni razpis za sofinanciranje investicij v
Medpodjetniške izobraževalne centre.
O pritožbi odloči minister v roku 15 dni
s sklepom.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na spletnem naslovu http://www.mss.gov.si
in na Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, pri Mateji Tilia, vsak
delovnik od 12. do 15. ure.
15. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem razpisu bodo prijavitelji pridobili na informativnem dnevu dne 21. 4.
2009, ki bo potekal v prostorih Ministrstva
za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova
16. Prav tako so informacije na voljo tudi po
e-pošti na naslovu mateja.tilia@gov.si.
16. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
veljavna Navodila o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013.
17. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES, ni
predvideno.
18. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun: v okviru razpisa se sofinancirajo stroški prenove, obnove, izgradnje,
posodobitve infrastrukture, nakupa ter montaže tehnološke in druge opreme za medpodjetniške izobraževalne centre.
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Zelo pomembno je, da ima upravičenec
dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki
dokazujejo upravičenost stroškov in izvedbo
aktivnosti. Hraniti mora:
– vse originalne račune,
– vsa dokazila o plačilu,
– vsa dokazila o upravičenosti stroška,
skupaj z metodologijo izračuna.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za posamezne aktivnosti
v ločenem računovodstvu, po stroškovnih
mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad
namensko porabo sredstev.
Enako je potrebno spremljati tudi morebitne prihodke projekta.
20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
je predmet te pogodbe. Nadzor se izvaja s
strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec mora nadzornim organom
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov projekta, katerega sofinanciranje je
predmet te pogodbe. V primeru nadzora na
kraju samem bo prijavitelj omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo
bo prijavitelju predhodno naznanilo izvedbo
kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno
kontrolo na samem mestu, kar je prijavitelj, v
primeru odobritve sofinanciranega projekta,
dolžan omogočiti.
21. Omejitve glede sprememb projekta v
skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES
Prijavitelj mora zagotoviti, da v roku petih letih od zaključka projekta, ne pride do
bistvenih sprememb projekta oziroma operacije, in sicer:
– ki vpliva na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost; in
– je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja
dejavnosti.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
prijavitelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja).
Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj
prejel sredstva za stroške projekta, tudi iz
drugih virov financiranja ali pa so mu bila
odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba o sofinanciranju
razdre, prijavitelj pa bo dolžan ministrstvu
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
23. Javnost podatkov
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni.
Sprejem financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bo upravičenec vključen v
seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financirane operacije in bo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
objavljen na spletnih straneh ministrstva v
treh dneh od dneva dokončnosti odločitve o
dodelitvi sredstev.
24. Zagotavljanje enakih možnosti:
v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006.
25. Trajnostni razvoj: skladno s 17. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES se cilji
skladov uresničujejo v okviru trajnostnega
razvoja.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-10/2009
Ob-2937/09
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05) in
Zakona o državni upravi (uradno prečiščeno
besedilo,Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4 in
126/07 – ZUP-E), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 127/06 – ZJZP in 14/07 –
ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07, 58/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08),
Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006, z
dne 15. decembra 2006, Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, z dne 6. avgusta 2008,
Zakona o spremljanju državnih pomoči
(ZSDrP) (Uradni list RS, št. 37/04), Zakona
o raziskovalno razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – ZRRD-UPB1, 61/06 –
ZDru-1, 112/07), Dopolnitve programa za
spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012
(št. 440-3/2006-48, z dne 30. 3. 2009) in
mnenja Ministrstva za finance o priglasitvi
»de minimis« pomoči (št. priglasitve: M0012045419-2009, z dne 26. 3. 2009), izdaja
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje tehnološko razvojnih
projektov v mikro, malih in srednje
velikih podjetjih (SME) v letu 2009 –
SMER1*
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za
izvedbo tehnološko razvojnih projektov
malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP), usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih materialov,
naprav, sistemov in metod, vključno s fazo
oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov,
procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove
oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke
značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.
Iz sofinanciranja je izključena proizvodnja
razvitih proizvodov ter uvajanje procesov
in storitev.

* Small and Medium sized Enter
prises and Research

Ministrstvo želi s sofinanciranjem spodbujati podjetja, da s pospešenim vlaganjem
lastnih sredstev v raziskovalno razvojno
dejavnost dvignejo tehnološko zahtevnost
in dodano vrednost svojih izdelkov oziroma storitev in s tem okrepijo konkurenčni položaj na globalnih trgih, zagotavljajo
trajnostni razvoj, višjo dodano vrednost in
dobičke.
Ministrstvo bo sofinanciralo del stroškov
raziskovalno razvojnih projektov MSP, ki se
izvajajo v obliki industrijskih raziskav in so
povezani s tehnološko izboljšavo proizvodnega procesa in/ali proizvoda, kakor tudi z
uvajanjem novih tehnologij in/ali proizvodov.
Raziskovalno razvojna dejavnost se lahko
izvaja z lastnimi razvojno raziskovalnimi aktivnostmi podjetij oziroma s prenosom raziskovalnih rezultatov iz raziskovalnih ustanov
ali drugih podjetij. Podjetje lahko izvaja razvojne projekte z lastno razvojno enoto ali z
ustrezno zunanjo izvajalsko skupino.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu »de
minimis«. Pomoči po pravilu »de minimis«
so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, kot to opredeljuje
Uredba Komisije (ES) št. 19989/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de
minimis«. Skupni znesek pomoči dodeljen
prejemniku po pravilu »de minimis« ne sme
preseči 200.000 EUR v obdobju treh let od
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede
na obliko ali namen pomoči. Podjetja, ki so
v zadnjih treh letih presegla višino take pomoči, niso upravičena do sredstev tega javnega razpisa. Podjetja, ki so takšno pomoč
že prejela, pa niso presegla omenjenega
zneska so upravičena do manjkajočih sredstev do omejitve 200.000 EUR.
Zaželeno je, da prijavitelji s projektom,
ki ga prijavljajo za sofinanciranje oziroma s
svojim delovanjem prispevajo k povečanju
učinkovitosti rabe končne energije in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževanja.
Upravičeni stroški za izvajanje raziskovalno razvojnih projektov vključujejo stroške
povezane z industrijskimi raziskavami (vsaj
50% vseh stroškov projekta) in predkonkurenčnimi razvojnimi aktivnostmi vključno z
izdelavo prototipa.
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki
posamezniki, ki:
– so registrirani oziroma vpisani po
Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. ZGD-1 42/06, 60/06, 26/07 –
ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZPTI,
(100/07 – pop.), 10/08, 68/08) (v nadaljnjem
besedilu: podjetja), pred (ali v letu) 2008,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,
– niso za isti namen, ki vsebuje elemente
državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih
virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila
s področja državnih pomoči,
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– nimajo neporavnane obveznosti do države,
– raziskovalno razvojni projekt mora
izvajati projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta in strokovni ter tehnični
sodelavci,
– niso za isti namen že pridobila ali so
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
sredstev državnega in lokalnega proračuna
ali virov EU in drugih virov.
Odgovorni vodja raziskovalno razvojnega projekta in člani izvajalske skupine
raziskovalno razvojnega projekta so lahko,
poleg raziskovalcev oziroma razvojnikov v
razvojnih enotah v podjetjih tudi raziskovalci, ki opravljajo svoje delo v raziskovalnih
organizacijah, ki jih opredeljuje Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Do sredstev niso upravičena podjetja iz
sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov, ribištva, ribogojstva in premogovništva.
Do pomoči »de minimis« niso upravičena
podjetja, katerim bi bila pomoč neposredno
povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in
pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev se zavrnejo.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ dva projekta (če višina zahtevanega sofinanciranja ne presega 200.000,00 EUR).
Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil
več kot dva projekta (poslal več vlog) se bo
obravnavalo tisti dve vlogi, ki bosta prispeli
prvi, vse naslednje vloge pa se zavržejo.
Kolikor bo prijavitelj v eni vlogi poslal več
projektov bo obravnavan projekt v katerem
bo zahtevan višji znesek sofinanciranja, morebitni drug(i) projekt(i) pa bo(do) zavženi.
Vse ostale točke tega javnega razpisa
so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.
4. Prijava projekta
Prijavitelji bodo vloge lahko oddali v dveh
rokih za oddajo vlog.
Prvi rok za oddajo vlog je 8. 5. 2009,
do 12. ure, drugi rok za oddajo vlog pa je
22. 6. 2009.
Prijava na ta razpis mora prispeti na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, v glavno pisarno, do
8. 5. 2009 oziroma do 22. 6. 2009, do 12.
ure. Na podlagi te prijave bo projekt ocenjen
in bo, v kolikor bo na podlagi doseženega
števila točk, števila prijavljenih projektov in
višine razpoložljivih sredstev uvrščen dovolj
visoko, prejel sredstva.
Prijaviteljem, ki bodo oddali vlogo do prvega roka za oddajo vlog in zaradi prenizke
ocene projekta ne bodo izbrani za sofinanciranje, vloge ni potrebno ponovno pošiljati,
saj bo le-ta tudi v drugem krogu izbora projektov uvrščena v izbor v skladu z že dobljeno oceno pri prvem odpiranju.
Prijavitelji morajo oddati en izvod popolne vloge in eno kopijo vloge v elektronski
obliki. Vloga mora biti sestavljena v skladu
z 11. točko javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter Navodili predlagateljem za
izdelavo vloge.
5. Upravičeni stroški
Sofinancirali se bodo uveljavljani in izkazani upravičeni stroški v višini 60% za
srednje velika podjetja in 70% za mala podjetja.
Upravičeni stroški so:
– stroški osebja,

Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog na podlagi meril iz te točke,
števila prijav na javni razpis in višine razpoložljivih sredstev bodo izmed vseh prispelih
prijav, v sofinanciranje izbrane vloge tistih
prijaviteljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja
po zgoraj navedenih merilih dosegli višje
število točk. Iz sofinanciranja bodo, ne glede
na končno skupno oceno izključeni vsi projekti, ki bodo v dveh (ali več) ocenjevalnih
merilih prejeli 0 točk.
8. Izdelava predloga sofinanciranja
O dodelitvi državne pomoči s sklepom
odloči minister.
Pri prvem odpiranju (po prvem roku za
oddajo vlog) se bo med prejemnike sredstev razdelilo največ 5.000.000,00 EUR, pri
drugem odpiranju pa preostal 1.500.000,00
EUR.
Kolikor bo zaprošenih sredstev pri prvem
odpiranju več kot za 5.000.000,00 EUR, se
projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in v prvem krogu ne bodo uvrščeni dovolj visoko, da bi bili sofinancirani, z že
dobljeno oceno, uvrstijo v drugi krogi izbora
(po drugem roku za oddajo vlog).
Predlog o prijaviteljih, ki bodo prejeli državno pomoč, bo izdelan na podlagi ovrednotenja projekta po merilih iz 7. točke tega
razpisa. Predlog o višini državne pomoči bo
izdelan v skladu z zaprošenimi sredstvi in v
višini do ustreznega odstotka upravičenih
stroškov.
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge, zaprošena sredstva v njih in oceno
projekta v skladu z merili iz 7. točke tega
razpisa se bo za sofinanciranje izbralo toliko
najviše uvrščenih projektov (razvrščenih po
ocenah od najbolje do najslabše ocenjenega), kolikor bo razpoložljivih sredstev. Iz
sofinanciranja bodo, ne glede na končno
skupno oceno izključeni vsi projekti, ki bodo
v dveh (ali več) ocenjevalnih merilih prejeli
0 točk.
Natančnejši postopek izdelave predloga
sofinanciranja je opisan v 8. točki razpisne
dokumentacije.
9. Višina sredstev, ki so na razpolago
prejemnikom
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je
6.500.000,00 EUR (5.000.000,00 EUR za
prvi in 1.500.000,00 EUR za drugi krog),
sredstva bremenijo proračunsko postavko
5686. Skrbnica postavke je Simona Novak.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu »de
minimis«.
Do uveljavitve rabalansa proračuna za
leto 2009 prevzete finančne obveznosti ne
smejo presegati okvirov veljavnega proračuna.
10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je do 30. 10. 2009.
11. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v enem izvodu in eni elektronski
kopiji, po navodilih iz 11. točke razpisne dokumentacije (»Sestava vloge«).
12. Rok za oddajo vlog
Vloga na ta razpis mora prispeti na ministrstvo do 8. 5. 2009 do 12. ure, ali do 22. 6.
2009, do 12. ure. Naslov za oddajo vloge
je: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, glavna pisarna.
Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici pod
oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis,
tehnološko razvojni projekti«. Na zadnji strani zapišite popolni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka

– stroški amortizacije instrumentov, opreme, zemljišč ter zgradb,
– stroški svetovanja in drugih storitev,
– režijske stroške (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in
ostale stroške delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot
rezultat raziskovalne dejavnosti in skupaj
ne smejo presegati 20% stroškov iz prvih
treh alinej.
Upravičeni stroški so natančneje opredeljeni v 5. točki razpisne dokumentacije.
6. Odpiranje in pregled vlog
Na odpiranju strokovna komisija, v
skladu s četrtim odstavkom 222. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna najprej pregleda prispele kuverte
in izloči tiste, ki niso pravilo izpolnjene in
označene ter tiste, ki niso bile dostavljene
v roku.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila popolnost vloge glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost).
Vloga je popolna, če je izdelana enem
izvodu in eni elektronski kopiji in če vsebuje
sledeče v celoti izpolnjene obrazce:
– prijavni obrazec (obrazec 1),
– osnovni podatki o prijavitelju (obrazec 2),
– podatki o tehnološko razvojnem projektu (obrazec 3),
– izračun stroškov dela (obrazec 4),
– izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec 5),
– vzorec pogodbe (parafiran na vsaki
strani).
Pozor! Opis projekta na obrazcu št. 3 ne
more biti predmet dopolnitve. Vloga, ki ne
bo vsebovala opisa projekta bo zavržena.
Pri ocenjevanju vlog se bo upošteval predložen opis, ki ga, po izteku roka za oddajo
vloge ne bo mogoče dopolnjevati.
7. Ocenjevanje vlog
Vloge, ki so formalno popolne in izpolnjujejo vse pogoje iz 3. točke javnega razpisa bodo
ocenjene na podlagi spodaj navedenih meril.
I. Ocena prijavitelja
1. Finančna sposobnost
prijavitelja

do 10 točk

2. Tehnološka in upravljavska sposobnost prijavitelja

do 10 točk

II. Ocena projekta
3. Faze in končni izsledki/rezultati

do 10 točk

4. Tehnološki dosežki
projekta

do 20 točk

5. Stopnja inovativnosti

do 20 točk

6. Ekološki in energetski
vplivi rezultatov projekta

do 10 točk

Skupaj

80 točk

Vsak projekt bo ocenjen s strani enega
od članov komisije.
Strokovna komisija svoje ocene projektov zapiše na ocenjevalni list, ki je priloga
te razpisne dokumentacije. Ocenjevalni listi
morajo biti podpisani s strani ocenjevalca,
ocene na njih pa utemeljene s pripombami.
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1. roka za oddajo vlog (8. 5. 2009 do 12.
ure) in do izteka 2. roka za oddajo vlog
(22. 6. 2009, do 12. ure). Vloge, ki bodo
prispele po izteku 1. roka za oddajo vlog,
bodo uvrščene v drugo odpiranje. Vloge, ki
bodo prispele po izteku 2. roka za oddajo
vlog bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene na
ovojnici bodo zavržene.
13. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog, v skladu s 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije, zaradi predvidenega velikega števila vlog ni javno in bo potekalo v prostorih
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prvo odpiranje vlog bo 11. 5. 2009,
drugo odpiranje vlog pa bo 24. 6. 2009.
14. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. V
primeru zelo velikega števila vlog se lahko
ta rok podaljša, vendar ne več kot za 30 dni,
ministrstvo pa mora tako spremembo objaviti na spletnih straneh ministrstva.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena
pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloča minister.
15. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija z
dodatnimi pojasnili ter navodili za izdelavo
dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Dodatne informacije o vseh točkah javnega
razpisa in prijavi na javni razpis so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski
pošti, stična oseba: Urška Zupin, e-pošta:
urska.zupin@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-41/2009-1
Ob-2977/09
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 0150 ZDru-1 in 112/07), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Republiko
Slovenijo in Republiko Indijo (Uradni list RS
– MP št. 4/96), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Indijo v letih 2010 in 2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
indijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2010–
2012 na skupno dogovorjenih prednostnih
področjih:
– Zdravje in biomedicinske znanosti,
– Metalurgija in novi materiali,
– Kemija polimerov,
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– Matematika,
– Elektronika,
– Obnovljivi viri energije, vključno s sončno energijo,
– Živilska tehnologija.
Bilateralni projekti trajajo tri leta.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Indija.
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 Indijo,
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
indijski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita
pristojni instituciji (v Republiki Indiji: International Division, Department of Science
and Technology). Kontaktna oseba na indijski strani je dr. Jagdish Chander, e-pošta:
jchander@nic.in.
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 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA
z dne 16. 3. 2009. 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
(Skupna slovensko-indijska delovna skupina
za znanstveno in tehnološko sodelovanje),
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.
Slovenski raziskovalci bodo ob obiskih
v Indiji prejeli 1000 indijskih rupij (v nadaljevanju: INR) za povračilo stroškov na dan
v primeru krajših obiskov (do 21 dni) oziroma 25.000 INR za cel mesec in plačano
namestitev.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa v celotni razpisni dobi 2010–
2012 znaša okvirno 165.000 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo oktobra 2009.
Sofinanciranje v letih 2010–2012 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 Indiji;
– stroške bivanja za indijske 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 v višini 21,93 EUR za indijske
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 76/2008, v
nadaljevanju: uredba).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.
Izbrane raziskovalne organizacije indijskim 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 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v
letih 2010–2012« morajo prijavitelji dostaviti
v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za
pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če prispe v
vložišče agencije do 29. maja 2009, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz
Slovenije do 29. maja 2009, najkasneje do
12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki
(ovojnici) je lahko samo ena prijava.
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Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-IN-04-A/2009) in B
(ARRS-MS-IN-04-B/2009). Obrazca A in
B morata najkasneje 29. maja 2009 do
12. ure prispeti tudi po elektronski pošti
kot prilogi na naslov: razpis-indija10-12@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca A so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake
kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh
prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 3. 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 novembra 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 Fani
Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50 vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 18/09
Ob-2873/09
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja
višje šole (Uradni list RS, št. 29/06), objavlja Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola
javni razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole
za naslednje predmete:
Program Oblikovanje materialov: Strokovna terminologija v tujem jeziku, Poslovno sporazumevanje in vodenje, Računalništvo in informatika, Podjetništvo,
ekonomika in trženje, Prostoročno risanje,
Osnove likovne teorije, Osnove estetike,
Tehnično risanje in opisna geometrija,
Predstavitvene tehnike, Dokumentiranje
in arhiviranje, Značilnosti kamna, Orodja,
programska in strojna oprema, Tehnologija ročne obdelave kamna, Tehnologija
strojne obdelave kamna, Oblikovanje figurativne plastike, Poškodbe, zaščita in
restavriranje, Inkrustacija (Intarzija), Mozaik, Plemeniti in okrasni kamni (Poldragi
kamni), Materiali (kovine in polimeri), Tehnologija, Mehanika s strojnimi elementi,
Oblikovanje in tehnologija izdelka, Načrtovanje prototipov, Projektno delo (oblikovanje izdelkov), Umetniško izražanje v kovini, Menedžment inovativnosti in tehnologij,
Računalniška podpora oblikovanju.
Program Fotografija: Strokovna terminologija v tujem jeziku, Poslovno sporazumevanje in vodenje, Računalništvo in
informatika, Oblikovanje fotografije, Teme-

Št.

lji fotografije, Tehnološki sistemi, Tehnike
fotografiranja, Svetlobni viri in osvetljevanje, Obdelava in predstavitve fotografije,
Temelji video in tonske tehnike, Temelji
animacije, Razvoj fotografije in vizualnega
sporočanja, Podjetništvo, ekonomika in trženje, Ateljejska fotografija, Oglaševalska
fotografija, Arhitekturna fotografija, Vizualne komunikacije, Oblikovanje vizualnih
komunikacij, Scenska fotografija, Filmska
in televizijska produkcija, Montaža in digitalna postprodukcija, Teorija filmskega
in video jezika, Razvoj in kritika scenskih
umetnosti, Reportažna fotografija, Razvoj
fotoreportaže in množičnih medijev, Temelji besednega sporočanja, Teorija komuniciranja, Uredniško delo, Avtorska fotografija, Dokumentaristika, Temelji filmskega
in TV snemanja.
V skladu z 92., 96. in 105. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03),
s 33. členom Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) in
s Pravilnikom o postopku za imenovanje v
naziv predavatelja višje šole (Uradni list
RS, št. 29/06) bo naziv podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje za
posamezen predmet v skladu s Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih
strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Oblikovanje materialov (Uradni list RS, št. 65/08), oziroma Pravilnikom
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev
višje strokovne šole in drugih strokovnih
delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Fotografija (Uradni list RS, št. 65/08)
in Merili za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list
RS, št. 1/09).
Kandidati morajo prijavo na razpis, živ
ljenjepis, izpolnjen obrazec Izjava (obrazec 1; objavljen na spletni strani MŠŠ)
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in overjena dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Šolski center Srečka Kosovela Sežana,
Višja strokovna šola, Kraška ulica 2, 6210
Sežana.
Kandidati bodo o podelitvi naziva obveščeni v 15 dneh po prejemu sklepa Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje.
Šolski center Srečka Kosovela
Sežana,
Višja strokovna šola
Št. 25/2009

Ob-2891/09

Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o. Garancijska shema za Dolenjsko
(v nadaljevanju: RC GSD) v sodelovanju
z občinami MO Novo mesto, Šentjernej,
Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Dolenjske
Toplice, Mirna Peč, Šmarješke Toplice,
Straža, Mokronog - Trebelno, Šentrupert,
Metlika, Črnomelj, Semič, Kočevje, Loški
Potok in Kostel ter bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB
d.d., Podružnica Kočevje, SKB banka d.d.,
Banka Koper d.d., Probanka d.d., Raiffeisen banka d.d. in z ostalimi bankami, ki
bodo še pristopile k projektu
razpis
dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD)
za leto 2009
1. Predmet razpisa
RC GSD razpisuje:
– dolgoročna posojila v predvidenem
skupnem znesku 2.871.500,00 EUR,
– garancije za ta posojila v predvidenem
skupnem znesku 1.435.750,00 EUR,
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov s
sedežem v občinah:
v EUR

Občina
MO Novo mesto

Razpis posojil
2009

Razpis garancij
2009

1.035.100

517.550

Občina Šentjernej

195.100

97.550

Občina Škocjan

223.100

111.550

Občina Trebnje

100.200

50.100

Občina Žužemberk

125.300

62.650

93.900

46.950

Občina Dolenjske Toplice
Občina Mirna Peč
Občina Šmarješke Toplice
Občina Straža

121.800

60.900

86.700

43.350

151.700

75.850

Občina Mokronog - Trebelno

21.800

10.900

Občina Šentrupert

19.400

9.700

Občina Metlika

197.300

98.650

Občina Črnomelj

115.200

57.600

Občina Semič

87.200

43.600

218.100

109.050

Občina Loški potok

61.500

30.750

Občina Kostel

18.100

9.050

2.871.500

1.435.750

Občina Kočevje

Skupaj
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Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.
Posojila in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj
sedež. Izjemoma se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija,
kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb
(s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in se tudi investicija izvaja v
omenjeni občini.
2. Upravičeni stroški investicije
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih strojev,
cestno prevoznih sredstev ter stroške izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih prostorov.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih
pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih posojil in garancij
3.1. Dolgoročna posojila:
Znesek posojila:
Potrebni lastni viri:
Obrestne mere za posojila:

Stroški posojila pri banki:
Stroški obdelave vloge pri RC:
Odplačilna doba posojila:
Način črpanja:
Način odplačila posojila:
Zavarovanje posojila:
Strošek garancije RC GSD:

najmanj 5.000,00 EUR in največ 100.000,00 EUR
največ do 70% predračunske vrednosti investicije
(brez DDV).
najmanj 30% od vrednosti investicije.
5,6% nespremenljivo nominalno na letni ravni
(NLB d.d.),
6-mes. EURIBOR + 1,5% (Probanka d.d.),
6-mes. EURIBOR + 2,4% (SKB d.d.),
6-mes. EURIBOR + 2,1% (Raiffeisen banka d.d.),
3-mes. EURIBOR + 2,7% (Banka Koper d.d.).
0,5% od zneska odobrenega posojila oziroma najmanj
84,00 EUR.
25,00 EUR + DDV.
od 1 do 5 let,
možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo
glavnice.
v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno
uporabo
obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih
(po dogovoru z banko podpisnico pogodbe).
možnost garancije RC GSD od 50% do 85%
odobrenega kredita ali po pogojih banke.
1% od vrednosti garancije.

3.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi
tudi za garancijo RC GSD v višini od 50% do
85% vrednosti posojila RC GSD.
Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe.
4. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se po 55. členu
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
štejejo za majhno družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis
v register samostojnih podjetnikov oziroma
v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež na območju občine, ki
sodelujejo v projektu in če ima ta prosta
sredstva. Izjemoma se lahko posojilo odobri
iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno
enoto, v kateri zaposluje vsaj ½ zaposlenih
oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in se tudi investicija
izvaja v omenjeni občini.
Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v
stečajnem postopku ali v postopku prisilne
poravnave.
5. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij

Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki:
– imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje
novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih
trgih) in ekološko naravnani,
– povečujejo število novih delovnih
mest,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je:
– povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– na razvojno ogroženih območjih,
– povezana z razvojem turizma,
– pomeni strateško prednost za regijo
Jugovzhodna Slovenija,
– pomeni strateško prednost tudi za
lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancije RC GSD bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
6. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač
Brulc, tel. 07/33-72-987 in v Razvojnem
centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora
odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna
oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/89-50-610.
Vloga je na razpolago tudi na spletni strani
www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih

mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge,
ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa,
bodo zavrnjene.
7. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij ter
banka enkrat mesečno. RC GSD bo prosilce
pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov
v 15 dneh po sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Št. 25/2009
Ob-2892/09
Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: RC), Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) in občine MO
Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje,
Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Šmarješke Toplice, Straža, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Metlika, Črnomelj, Semič
in Kočevje, v sodelovanju z bankami NLB
d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina,
NLB d.d., Podružnica Kočevje, SKB banka
d.d., Banko Koper d.d., Probanko d.d., Raiffeisen banka d.d. in bankami, ki bodo naknadno pristopile k projektu objavljajo
razpis
posojil za nova delovna mesta
in obratna sredstva (Mikrokrediti)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov, ki so realizirali samozaposlitev od 1. 1. 2008 dalje in
v letu 2008 niso koristili mikrokredita RC ter
posojila gospodarskim subjektom malega
gospodarstva (do 50 zaposlenih) za nova
delovna mesta realizirana od 1. 1. 2009
dalje in posojila za obratna sredstva delodajalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju:
GSD) za leto 2009 prejeli posojilo za nakup
opreme ali ekološkega tovornega vozila.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva
zagotavljajo ZRSZ in občine. Skupni znesek
razpisanih sredstev znaša 745.000 EUR,
in sicer:
v EUR
Občina
MO Novo mesto

Razpis posojil 2009
345.000

Občina Šentjernej

35.000

Občina Škocjan

25.000

Občina Trebnje

65.000

Občina Žužemberk

10.000

Občina Dolenjske Toplice

25.000

Občina Mirna Peč

20.000

Občina Šmarješke Toplice

35.000

Občina Straža

40.000

Občina Mokronog - Trebelno

15.000

Občina Šentrupert

10.000

Občina Metlika

75.000

Občina Črnomelj

15.000

Občina Semič

20.000

Občina Kočevje
Skupaj
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Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma če
niso zagotovljeni vsi viri za izvedbo razpisa.
2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
1. brezposelne osebe, ki so realizirale
samozaposlitev od 1. 1. 2008 naprej,
2. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so
od 1. 1. 2009 dalje za nedoločen čas oziroma čas odplačila posojila zaposlili osebo, ki
išče zaposlitev in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu,
3. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so iz
razpisanih sredstev GSD za leto 2009 prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega
tovornega vozila.
Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa
imajo prosilci iz 1. in 2. točke, ki so realizirali
samozaposlitev ali novo zaposlitev s posredovanjem ZRSZ.

Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti
namen (investicijo) le enkrat.
Prosilec mora imeti sedež na območju
občine, ki sodeluje v razpisu. Izjemoma se
lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri
zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim
bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen
čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno
bivališče v tej drugi občini oziroma pri posojilu za obratna sredstva se investicija izvaja
v omenjeni občini.
Če delodajalec v času, za katerega je
prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih
in v roku enega meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma čas
odplačila posojila, je dolžan še neodplačani del posojila vrniti naenkrat, najpozneje v
mesecu dni, če odbor za odobritev posojil
ne odloči drugače.

3. Posojilni pogoji
Znesek posojila:

5.000,00 EUR za samozaposlitev oziroma vsako delovno mesto, ki ustreza razpisnim pogojem,
5.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če
je prejel delodajalec posojilo za nakup opreme ali
ekološkega tovornega vozila iz GSD za leto 2009 za
realizacijo investicije v vrednosti do 50.000,00 EUR,
10.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če
je prejel delodajalec posojilo za nakup opreme ali
ekološkega tovornega vozila iz GSD za leto 2009 za
realizacijo investicije v vrednosti nad 50.000,00 EUR.

Obrestne mere za posojila:

5,5% nespremenljivo nominalno na letni ravni (NLB
d.d.),
6-mes. EURIBOR + 1,5% (Probanka d.d.),
6-mes. EURIBOR + 2,4% (SKB d.d.),
6-mes. EURIBOR + 2,1% (Raiffeisen banka d.d.),
3-mes. EURIBOR + 2,7% (Banka Koper d.d.).

Odplačilna doba:

nad 1 do 3 leta, z možnostjo 6 mesečnega moratorija
na odplačilo glavnice.

Stroški banke:

0,5% od zneska posojila oziroma najmanj 63,00 EUR.

Stroški obdelave posamezne
vloge RC:

25,00 EUR +DDV (razen za prosilce, ki so ta strošek
že plačali za sredstva iz razpisa GSD za leto 2009).

Način odplačila posojila:

obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih,
po dogovoru z banko podpisnico pogodbe,

Zavarovanje:

po pogojih banke ali z garancijo GSD od 50 do 85%
odobrenega zneska, preostanek posojila pa po pogojih
banke.

Strošek garancije:

1% od vrednosti garancije za garancijo GSD, ostalo po
pogojih banke.

Za ekološka tovorna vozila se štejejo tovorna vozila z motorji z oznako EURO 4 in
EURO 5, ki so bila izdelana vsaj v letu 2008.
4. Vloga
Vlogo za posojilo lahko prosilec prejme
na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač Brulc, tel. 07/3372-987 in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330
Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala,
tel. 01/89-50-610. Vlogo lahko prosilci dobijo
tudi na spletni strani www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih

mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge,
ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa,
bodo zavrnjene.
5. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij
in banka enkrat mesečno. RC bo prosilce
pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na
odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99,…23/07) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v
Občini Ravne na Koroškem za leto 2009,
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov za dejavnosti preprečevanja
odvisnosti od drog v Občini Ravne na
Koroškem za leto 2009
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Referat za družbene
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto
v Občini Ravne na Koroškem in da program
aktivno vključuje občane Občine Ravne na
Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega
varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov za
dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog
imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja odvisnosti od drog, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem
za občane Občine Ravne na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno
Pokrivanje materialnih in drugih stroškov
za izvajanje programa preprečevanje odvisnosti od drog:
– da so prostori izvajalca za izvajanje
programa v Občini Ravne na Koroškem –
30 točk,
– da so vsi programi izvajalca namenjeni
izključno preprečevanju odvisnosti od drog
– 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju in zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog v Občini Ravne na
Koroškem:
– preventivne delavnice in koordinacija
programa (usklajevanje s šolami in predavatelji) se izvajajo v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem – 30
točk,
– zagotovljeni prostori za izvajanje – 20
točk,
– vključenost različnih oblik učenja (delavnice za osveščanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih delavcev,
socialnih delavcev in staršev, ki zaznavajo
tvegano obnašanje otrok in mladostnikov na
temo zasvojenosti, …) – 30 točk,
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– vključenost preventivnih delavnic za
mladostnike (delavnice za učence šestih razredov osnovnih šol, usmerjene v razvoj in
krepitev specifičnih veščin in znanj, s katerimi bodo razvili sposobnosti za odgovorno
odločanje in življenje brez drog,…) – 30
točk,
– vključenost koordinacije aktivnosti in
priprava načrta za vključitev programa v
redni šolski plan (šolsko leto 2009/2010)
– 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja:
– do vključno 1 leta – 5 točk,
– od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
– nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev:
1. za pokrivanje materialnih in drugih
stroškov za izvajanje programa do višine
1.000 €;
2. za izvajanje preventivnih programov
preprečevanja odvisnosti od drog – do višine 4.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem
znesku do konca meseca junija 2009. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2009.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo
biti predložene do vključno četrtka, 30. 4.
2009 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem pri Mateji Šumnik ali poslane po pošti na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Referat za družbene
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju preprečevanja odvisnosti od
drog – 2009«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v torek, 5. 5.
2009 v mali sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Mateji
Šumnik ali na spletni strani www.ravne.si od
vključno petka 10. 4. 2009.
11. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe
za izvajanje programov v skladu z razpisno
dokumentacijo, ki jo od vključno petka 10. 4.
2009 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Mateji Šumnik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije dobite na Referatu za družbene dejavnosti Občine
Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki III za družbene dejavnosti, tel.
02/82-16-022.
12. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov.
13. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
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Občina Zagorje ob Savi na podlagi
87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 –
ZEN, 45/08 – ZVEtL in 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
– uradno prečiščeno besedilo in 126/07)
objavlja
javni razpis
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Zagorje ob Savi razpisuje
oddajo neprofitnih stanovanj v najem na področju Občine Zagorje ob Savi. Predmet
razpisa so prazna oziroma eventuelno v prihodnosti izpraznjena neprofitna stanovanja
oziroma na novo pridobljena v obdobju od
julija 2009 do predvidoma decembra 2010,
oziroma do novega razpisa.
Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja na področju Občine Zagorje ob Savi

Od razpisanega števila stanovanj jih bo
predvidoma 40% s plačilom varščine.
1.2. 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).
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina v mesecu januarju
2009 180,52 €.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba
lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno
stanovanje po merilih in postopku določenim
s pravilnikom.
1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj
bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila varščine

Površina stanovanja s plačilom
varščine

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m do 55 m

2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m do 85 m

nad 75 m2 do 105 m2

2

2

2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda
povečajo za 6 m2.
2. Razpisni pogoji
2.1. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike
Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Zagorje ob Savi.
2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih
gospodinjstev v letu 2008 ne presegajo v točki 2.4. določene zgornje meje dohodkov glede
na povprečno neto plačo v državi v odvisnosti od števila družinskih članov. Povprečna neto
plača v državi je v letu 2008 znašala 899,80 €/mesec.
2.3. Skladno s 9. členom pravilnika prosilci, katerih skupni mesečni dohodki njihovih
gospodinjstev v letu dni pred razpisom ne presegajo zneskov opredeljenih v tabeli, niso
zavezanci za plačilo varščine.
Velikost
gospod.

%

Meja dohodka
(EUR/mesec)

1-člansko

90%

do 809,82

2-člansko

135%

do 1.214,73

3-člansko

165%

do 1.484,67

4-člansko

195%

do 1.754,61

5-člansko

225%

do 2.024,55

6-člansko

255%

do 2.294,49

2.4. Skladno z 10. členom pravilnika so zavezanci za plačilo varščine prosilci, katerih
skupni mesečni dohodki njihovih gospodinjstev ustrezajo spodnji tabeli.
Velikost gospod.

%

Meja dohodka (EUR/mesec)

1-člansko

od 90% do 200%

nad 809,82 do 1.799,60

2-člansko

od 135 do 250%

nad 1.214,73 do 2.249,50

3-člansko

od 165 do 315%

nad 1.484,67 do 2.834,37

4-člansko

od 195 do 370%

nad 1.754,61 do 3.329,26

5-člansko

od 225 do 425%

nad 2.024,55 do 3.824,15

6-člansko

od 255 do 470%

nad 2.294,49 do 4.229,06
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Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20
odstotnih točk za spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.
2.5. Splošni pogoji
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– da imajo državljanstvo Republike Slovenije
– da imajo stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja,
oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega
stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po
zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
– da imajo poravnane vse obveznosti iz naslova dosedanje uporabe stanovanja;
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2008 ne presegajo gornje meje
določene v točki 2.3 in 2.4;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki
presega 40% vrednosti primernega stanovanja. Drugo premoženje je vse premično ali
nepremično premoženje v državi in v tujini.
2.6. Glede na število članov gospodinjstva, vrednost drugega premoženja (vse premično
ali nepremično premoženje v državi in v tujini) v lasti prosilca ali drugih družinskih članov
ne sme presegati naslednjih zneskov:
Število članov
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja
do 40% brez plačila varščine

Vrednost drugega premoženja
do 40% s plačilom varščine

1-člansko

do 10.099,20 EUR

do 15.148,80 EUR

2-člansko

do 15.148,80 EUR

do 18.515,20 EUR

3-člansko

do 18.515,20 EUR

do 23.564,80 EUR

4-člansko

do 21.881,60 EUR

do 27.604,48 EUR

5-člansko

do 25.248,00 EUR

do 31.980,80 EUR

6-člansko

do 28.614,40 EUR

do 35.347,20 EUR

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se 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.
2.7. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno
družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili,
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov,
– tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Občine Zagorje ob Savi in jim je sodno
naložena izselitev iz njih,
– tisti, ki so po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 uveljavljali 30% odpravnino za izpraznitev stanovanja.
2.8. Dodatni pogoji
Občina Zagorje ob Savi določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev
še dodatni pogoj stalnosti bivanja v Občini Zagorje. Prosilci so upravičeni do pridobitve
dodatnih točk glede na čas stalnega bivanja v Občini Zagorje, in sicer:
nad 5 do 10 let

20 točk,

nad 10 do 15 let

40 točk,

nad 15 do 20 let

90 točk,

nad 20 let

110 točk.

Doba stalnega bivanja se točkuje od vključno leta 1965 dalje, ker za obdobje pred tem
letom ni mogoče dobiti potrdila o stalnem prebivanju na območju Občine Zagorje. Upošteva
se število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
3.1. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost:
1. mlade družine,
2. mladi prosilci brez družine,
3. družine z večjim številom otrok,
4. invalidi in družine z invalidnim članom,
5. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki,
6. prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem
ali doktoratom,
7. prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih razpisih in se vsaj enkrat uvrstili na prednostno
listo, vendar niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj.
3.2. V primeru, da prosilci dosežejo enako število točk, imajo prednost prosilci prednostnih kategorij po vrstnem redu, opredeljenem v točki 3.1.
3.3.
3.3.1. Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1. in 3.2. se točkujejo z naslednjo
višino točk:

Stran

821

Stran

822 /

Št.

28 / 10. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
1. mlade družine, mladi
– nobeden od staršev več kot 35 let, vsaj en otrok

60

– starost prosilca do 30 let, ki se prijavlja sam brez družine

60

2. družina z večjim številom otrok – najmanj 3 oziroma več otrok

90

3. invalidi in družine z invalidnim članom

60

4. državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske 12 let)

80

PREDNOSTNE KATEGORIJE V SKLADU S 6. ČLENOM PRAVILNIKA
1. izobrazba (višja, visoka ali univerzitetna, dr. ali mag.)

50, 60, 80

2. družina oziroma mati samohranilka z 1 mladoletnim otrokom

50

3. družina oziroma mati samohranilka z 2 mladoletnima otrokoma

70

4. udeleženec je že sodeloval na prejšnjih razpisih, ter se je uvrstil na
prednostno listo, vendar stanovanja ni dobil v najem (za 1 x in 2x ali
več)
5. udeleženec razpisa stanuje v stanovanju, ki je v lasti občine, in ni
starejše od 50 let s centralnim ogrevanjem v primeru izpraznitve in
predaje le-tega.

Varščina so denarna sredstva, ki so ob
morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja
potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe
stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna
ob prenehanju najemnega razmerja.
Varščino so dolžni plačati upravičenci,
katerih dohodek presega mejo določeno v
9. členu pravilnika, pred oddajo stanovanja
v najem v enkratnem znesku.
4. Razpisni postopek
Državljani Republike Slovenije, ki se
bodo prijavili na razpis bodo morali prošnjo
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem oddati na posebnem obrazcu, ki bo na
voljo v vložišču Občine Zagorje ob Savi, tajništvu Stanovanjskega podjetja Zagorje ob
Savi d.o.o., Cesta zmage 16b, Zagorje ob
Savi ter na spletni strani Občine Zagorje ob
Savi – www.zagorje.si od dneva objave razpisa dalje. Razpisnik bo prošnje sprejemal
do 15. 5. 2009 na vložišču Občine Zagorje
ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi in na sedežu Stanovanjskega podjetja
Zagorje ob Savi d.o.o. Cesta zmage 16b,
1410 Zagorje ob Savi.
Udeleženci razpisa bodo morali predpisan obrazec pravilno izpolniti ter priložiti dokumentacijo razvidno iz predpisanega
obrazca vloge.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 50 točk za vlogo in
200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 24/06 UPB2,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08), kar znaša
17,73 EUR.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih
razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila
takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po
25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem
da status dokažejo s pravnomočno odločbo
Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v 8 dneh dopolni z
manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v
roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane
po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

40,60

80

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2., 3. in 5,
druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih
in socialno-zdravstvenih razmer;
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljalcih zbirk podatkov;
3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2008 (osebni dohodek,
pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek
Študentskega servisa, invalidnina, itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne
šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi
prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek,
dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki
od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd;
4. potrdilo o zaposlitvi;
5. potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
6. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba;
7. dokazilo o zadnji plačani najemnini
oziroma podnajemnini;
8. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane
instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z
opisom posameznih prostorov in navedbo
površin;
9. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske
skupnosti;
10. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let;
12. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
13. odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok za-

radi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
15. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, drugo;
listine izdane v tujini morajo biti nostrificirane);
16. 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;
17. 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);
18. izvid, s katerim se dokazuje trajna
obolenja prosilca ali družinskih članov, izda
osebni zdravnik;
19. 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;
20. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 45 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od
pristojnega državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži
in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
5. Splošne določbe
Komisija razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost
ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bodo
proučile utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih
za oblikovanje prednostne liste za oddajo
neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in
organizacijah ter posameznikih.
Komisije si lahko stanovanjske razmere
prosilcev tudi ogledajo. V primeru ogleda se
ta opravi nenapovedano.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo
in sicer po številu zbranih točk. Seznam
upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem bo javno objavljen na enak način
kot razpis v roku 2 mesecev po zaključku
razpisa. Seznam upravičencev po posameznih kategorijah prosilcev, ki niso zavezanci
za plačilo varščine bo objavljen ločeno od
seznama ostalih upravičencev.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo,
se lahko v roku 15 dni po prejemu sklepa
pritoži županu Občine Zagorje ob Savi, ki
o pritožbi odloči s sklepom. Sklep je dokončen.
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Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki so se uvrstili na prednostno listo.
Z upravičencem iz prednostne liste za
dodelitev praznega oziroma izpraznjenega
stanovanja, bo sklenjena najemna pogodba
za nedoločen čas in neprofitno najemnino,
glede na število praznih stanovanj.
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
razpisnik ponovno preveril, 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 črta iz seznama
upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na
sedežu razpisnika Občine Zagorje ob Savi,
v sobi št. 218 ali po tel. 03/56-55-704 ter
na sedežu Stanovanjskega podjetja Zagorje
ob Savi d.o.o., Cesta zmage 16b, Zagorje
ob Savi v času uradnih ur ali po tel. 03/5655-504.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-2868/09
Občina Mozirje na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
in 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje (Uradni list
RS, št. 7/04 in 24/06) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
– športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov v skupni
vrednosti 14.400 €,
– športna rekreacija v skupni vrednosti
7.740 €,
– šport invalidov v skupni vrednosti 240 €.
2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju
športa, zavodi iz področja športa, vzgoje
in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti,
– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze),
– da redno letno dostavljajo občini in
zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila o
doseženih rezultatih in finančno realizacijo.
3. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2,
Mozirje, v času uradnih ur.

Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu ter ustanove, ki so
ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti
potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
4. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje in Pogojev,
meril in normativov za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje.
5. Rok za prijavo na javni razpis – šport
2009 – sreda 29. 4. 2009.
6. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti
na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta
2, 3330 Mozirje s pripisom »Javni razpis –
Šport 2009 – Ne odpiraj«.
7. Odpiranje prijav ne bo javno.
8. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in
predlog delitve razpoložljivih proračunskih
sredstev za šport bo potrdil župan Občine
Mozirje.
9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni
po poteku razpisnega roka.
10. Podrobne informacije lahko dobite na
Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje,
Janez Janko, tel. 83-93-312.
Občina Mozirje
Št. 333-01/2009
Ob-2913/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Šmartno ob Paki za
programsko obdobje 2008–2013 (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 9/08; v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine
Šmartno ob Paki za leto 2009 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 04/09), objavlja Občina
Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Šmartno ob Paki
v letu 2009
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Šmartno ob
Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno
ob Paki.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2009 v
Občini Šmartno ob Paki po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije
(ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za
naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1),
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2),
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu (ukrep 3),
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 4).
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepa 1 in 2, opredeljena v 11.
in 14. členu:
– kmetijska gospodarstva-pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v
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register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep 3, opredeljen v 17. členu:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep 4, opredeljen v 19. členu:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji
dve leti.
V. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna
višina
razpisanih
sredstev za navedene ukrepe znaša skupaj
12.000,00 EUR.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki (v nadaljevanju: OMD).
B) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih,
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija
vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega
od navedenih ciljev ukrepa,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov
(GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211)
ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov
(GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov
(GERK 1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420)
ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK‑ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti (izjava na vlogi);
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije v posodobitev
hlevov mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali, kar
mora biti razvidno iz mnenja o upravičenosti in ekonomičnosti investicije;
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– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah (izjava
na vlogi).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na OMD
in do 40% upravičenih stroškov na ostalih
območjih;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje (nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti
mlajši od 40 let) v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe
morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu
kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe
1698/2005),
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 200 EUR, najvišji znesek pa 4.000 EUR
na kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor
višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo. Najvišja priznana
vrednost naložbe na podlagi predračunske
vrednosti je 8.000 EUR (brez DDV).
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na OMD iz
nacionalnih virov in lokalnih virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke, …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (finančne podpore občine se ne
dodelijo za obnovo in adaptacijo gnojnih jam
in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
»Nitratna direktiva);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;

– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc, …);
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (opreme za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v letu
2008 že prejelo javna sredstva za namen
te investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 2
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij v
sistem zavarovanj živali.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija v
skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi).
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za leto 2009.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– sofinancira se zavarovalna premija za
zavarovanje živali za primer bolezni upravičencem, ki so sklenili zavarovalno pogodbo
v času od 29. 7. 2008 do izteka prijavnega
roka javnega razpisa;
– občinski sofinancirani delež lahko znaša le razliko do 50 odstotkov upravičenih
stroškov obračunane zavarovalne premije,
vključno s pripadajočim davkom od prometa
zavarovalnih poslov;
– znesek sofinanciranja zavarovanja živali za primer bolezni znaša do 7 EUR/žival;
najmanjši znesek dodeljene pomoči pa je 15
EUR na upravičenca na leto. Kolikor višina
odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se
sredstva ne dodelijo.
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Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu – ukrep 3
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten letni program
dela izvajalca izobraževanj oziroma storitev
z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za
to odloči, ter ostala dokazila, zahtevana v
javnem razpisu;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja
tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh organizacijah ne sme
biti pogoj za dostop do tehnične podpore.
Občina z upravičenci sklene pogodbo, v
kateri opredeli posamezne naloge, časovne
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške za storitve, povezane z
običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči do
500 EUR/program letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije, ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:

dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije s
planom izvedbe oziroma dokončanja le-te
(ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja priznana vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je
7.000,00 EUR,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 100 EUR, največji pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;

– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, pa jih koristijo prebivalci občine,
se plačila izvedejo le za proporcionalni pripadajoči znesek, izračunan na osnovi števila udeležencev iz Občine Šmartno ob Paki.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le‑teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
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– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno ob
Paki v letu 2009«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Šmartno ob Paki http://www.smartnoobpaki.si/ (klikni zastavo desno zgoraj-razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Občini Šmartno ob
Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno
ob Paki. Razpisno dokumentacijo je možno
dobiti tudi po elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna ali rebalansa
občine za leto 2009 ali zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev
v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva
iz proračuna občine izplačajo na podlagi
zahtevka, ki mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije,
ali potrdila o plačanih računih) in poročilo o
opravljenem delu, kjer je to zahtevano.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene
pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve
je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih
vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72,
3327 Šmartno ob Paki. V pritožbi morajo biti
natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih
je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloča župan.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2009«
od začetka razpisa do vključno 10. julij 2009.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila
oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po
pošti priporočeno ali oddana osebno v vložišču Občine Šmartno ob Paki.
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IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
tel. 03/898-49-54 (Bernarda Drev).
Občina Šmartno ob Paki
Št. 33001-11/2009-1
Ob-2918/09
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1), Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2009
(MUV, št. 7/09), in Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Muta za programsko obdobje 2007–2013 (MUV, štev. 26/07, 6/08)
Občina Muta objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Muta v letu 2009
I. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Muta v letu 2009 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije
(ES) št. 1998/2006.
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu.
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe iz 1. točke prejšnjega člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001,
ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski proizvodov in imajo sedež na območju Občine Muta ali posedujejo kmetijska
zemljišča na območju Občine Muta in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
(v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore
iz 17. člena:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrepe iz 20. člena:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v
skladu z Odlokom o proračunu Občine Muta
za leto 2009.

Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,
urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
16.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov
oljčnikov ter hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih z
omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
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mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Radlje ob Dravi);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja (samo A obrazec);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi);
o upravičenosti naložbe, če je ta večja od
50.000 €;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov
(GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211)
ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov
(GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov
(GERK 1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma
drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbe izvajajo mladi kmetje, se
intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem
načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe
1698/2005). Naložba se lahko izvede v obdobju pet let po prevzemu kmetije.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke, …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči; …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov (oprema za ograditev in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, pašni aparat,
ureditev napajališč, …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo, …);
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc, …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
€ v katerem koli obdobju treh proračunskih
let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
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– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.150,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja,
– krepitev človeških virov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja.
Občina Muta z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Omejitve:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije, ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
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2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 11.830,00 EUR.
Predmet pomoči:
Financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec izvajalec transporta mora
biti registriran za opravljanje dejavnosti tovornega transporta;
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj;
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti seznam lokalnih odročnih prog z
navedbo razdalj in številom prevozov letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport;
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca registrirane dejavnosti; v primeru, da je vključen v sistem
DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec;
– izvajalec ne sme biti v finančnih težavah;
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– potrdilo organizatorja prevoza.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za prevoze v nižini;
– za prevoze izven občine.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
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Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih
Odročna območja: Sv. Primož nad Muto,
Pernice, Sv. Jernej nad Muto, Mlake, Gortina (k.o. Zg. Gortina).
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do 15. 5. 2009 oziroma
v primeru neporabljenih sredstev na posameznih postavkah bo razpis odprt do 31. 5.
2009.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Muta v letu
2009«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2009«, na naslov: Občina Muta, Glavni
trg 17, 2366 Muta. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora
biti vsaka vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan in sicer bo odpiranje vlog
dne 19. 5. 2009. V primeru neporabljenih
sredstev na posameznih postavkah bo opravljeno drugo odpiranje vlog dne 2. 6. 2009.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili
navedeni v javnem razpisu.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za
katera so sredstva namenjena. Hkrati se jih
pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune
oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti
dostavljena na Občino Muta najkasneje do
15. 12. 2009.

Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa. Račune z
datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot
račune z datumom po 15. 12. 2009 komisija
ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Muta za leto 2009.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Muta spremlja in preverja
pri prejemnikih in na terenu namensko porabo sredstev komisija.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Muta za
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo:
brezplačna razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Muta
(www.muta.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu Občine
Muta, tel. 02/88-79-600, v času uradnih ur
ponedeljek od 8. do 14.30; v sredo od 8. do
16.30, v petek od 8. do 12.30.
Občina Muta
Št. 610-35/2009-2
Ob-2919/09
Na podlagi 74. člena in smiselne uporabe členov od 100. do 105. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07, UPB in 56/08 – ZUJIK),
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05), Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1 (v nadaljevanju: MOL), objavlja
javni ciljni razpis
za izbor programskega upravitelja
Kulturnega doma Španski borci
v Ljubljani za obdobje
od 15. 10. 2009 do 14. 10. 2012
(oznaka JPR1-KD Španski borci
2009–2012,
v nadaljevanju: ciljni razpis)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
1. Predmet razpisa, cilji razpisa in programski parametri
1.1. Predmet razpisa
Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega upravitelja Kulturnega doma
Španski borci Ljubljana, Zaloška cesta 61,
Ljubljana (v nadaljevanju: KD Španski borci) za obdobje od 15. 10. 2009 do 14. 10.
2012, z možnostjo podaljšanja, in opredelitev prireditvenih, produkcijsko-vadbenih ter
izobraževalnih vsebin s področja uprizoritvenih, glasbenih, likovnih, folklornih in drugih umetniških praks.

28 / 10. 4. 2009 /

829

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

MOL bo z izbranim predlagateljem sklenil pogodbo o programskem upravljanju in
brezplačnem najemu prostorov z obveznostjo rednega vzdrževanja.
Podatki o prostorih KD Španski borci na
lokaciji Zaloška 61, Ljubljana:
– velika dvorana v izmeri 516 m² (360
stolov, od tega 80 na balkonu);
– Jelovškov likovni salon v izmeri 285
m²;
– pisarniški in upravni prostori v izmeri
90 m²;
– prostori za vaje (mala dvorana) v izmeri 84 m²;
– drugi prostori (avle, hodniki ipd.) v izmeri 432 m².
1.2. Cilji razpisa
MOL bo izbral programskega upravitelja
prostorov KD Španski borci v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji, skladnimi s Strategijo razvoja kulture v MOL 2008–2011:
– nova programska zasnova KD Španski
borci in oživitev kulturnega centra z novimi
vsebinami;
– večja dostopnost kulturnih vsebin za
prebivalce MOL (zagotovitev najmanj 40.000
obiskovalcev letno);
– produkcija in postprodukcija ter izobraževalni proces na področju umetniške kulturne dejavnosti (zagotovitev najmanj 200
javnih prireditev letno);
– zagotovitev prostorskih in tehničnih pogojev izvajalcem javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov za vadbene, prireditvene in logistične potrebe ter izvedbo strokovnih izobraževanj (vključitev najmanj 15 podizvajalcev letno v program, od tega vsaj
3 izvajalce javnih kulturnih programov).
1.3. Programski parametri
Programska shema KD Španski borci
mora obsegati naslednje minimalne programske deleže:
– izvedba najmanj 12 premiernih produkcij letno s področja uprizoritvenih, glasbenih,
folklornih in drugih umetniških praks;
– izvedba najmanj 200 javnih prireditev
letno s področja uprizoritvenih, glasbenih,
folklornih in drugih umetniških praks;
– izvedba najmanj 12 likovnih razstav
letno;
– izvedba najmanj 35 delavnic, predavanj, seminarjev in drugih oblik izobraževanj letno s področja likovnih, uprizoritvenih,
glasbenih, folklornih in drugih umetniških
praks;
– zapolnitev prostih terminov z vadbenimi termini za čim širši krog kulturnih producentov.
Upravitelj mora v programski shemi vključevati najmanj 15 podizvajalcev, ki delujejo
na področju kulture, od tega vsaj tri izvajalce
javnih kulturnih programov.
V prijavnem obrazcu 1 se podrobneje
opredeli programska in finančna shema za
obdobje od 15. 10. 2009 do 14. 10. 2012.
Prijavni obrazec vsebuje izjavo o programskem sodelovanju, v kateri se opredeli program in finančna udeleženost podizvajalcev
(obvezna dokazila).
Izbrani programski upravitelj je dolžan
zagotoviti izbor podizvajalcev, ki izvajajo javne kulturne programe, na podlagi letnega
javnega povabila.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
2.1. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove oziroma fundacije in druge ne-

MOL lahko v primeru naknadne ugotovitve o
neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programskega upravitelja spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (neizvedbe programa,
dela programa ali projektov) razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
3.2.1. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja
na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05 – sklep US:
U-I-263-05-6, 97/05 – odl. US: U-I-163/0536, 100/05 – sklep US: U-I-296/05, 20/06 –
ZNOJF-1, 33/07 – odl. US: U-I-57/06-28).
4. Razpisni kriteriji:

vladne organizacije ter zasebni nepridobitni
zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Javni skladi: javni skladi na področju kulture.
Programsko upravljanje prostorov KD
Španski borci pomeni upravljanje prostorov
skladno s cilji razpisa.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa, prikazanih
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Splošni stroški delovanja so izdatki za
blago in storitve, ki jih ni mogoče neposredno evidentirati na posamezno programsko
enoto, ki so neodvisni od obsega izvajanja
programa in se vežejo predvsem na uporabo prostora ter opreme, ki se uporablja za
izvajanje programa.
Upravičena oseba je kandidat, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje.
2.2. Upravičenost stroškov
V okviru ciljnega razpisa bodo izbranemu programskemu upravitelju zagotovljena sredstva za kritje komunalnih storitev
(električna energija, ogrevanje, voda, odvoz
smeti), povezanih z delovanjem KD Španski
borci. Sredstva za kritje drugih materialnih
stroškov in stroškov dela, ki jih bo zagotovil
MOL, bodo, glede na programsko zasnovo
izbranega izvajalca, usklajena po izdaji odločbe in pred sklenitvijo pogodbe.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1. Na razpis se lahko prijavijo le kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene osebe):
– so nevladne in zasebne nepridobitne
kulturne organizacije, ali društva, ki delujejo v javnem interesu in so registrirana na
območju MOL, ali javni skladi na področju
kulture, ki so sofinancirani s strani MOL;
– na razpisanem področju v vlogi producenta oziroma organizatorja delujejo vsaj tri
leta (obvezno dokazilo: izpolnjena originalna
Izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev
in realizaciji za triletno obdobje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije);
– so bili v letu 2008 poslovno likvidni
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– upoštevajo programske parametre iz
1.3. točke razpisa pri pripravi programske
sheme (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja);
– predlagajo programsko shemo, ki vključuje vsaj 15 podizvajalcev, ki delujejo na
področju kulture, od tega vsaj 3 izvajalce
javnih kulturnih programov (obvezno dokazilo: originalne izjave podizvajalcev o sodelovanju, v katerih se opredelijo okvirna programska realizacija in finančna udeleženost
podizvajalcev);
– da bodo izvajalcem javnih kulturnih
programov in projektov ter samozaposlenim
na področju kulture pri oddajanju prostorov
v najem, zaračunavali samo nadomestilo v
višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so pri
tem nastali (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja);
– da so izpolnili vse svoje pogodbene
obveznosti do MOL (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– da so prijavo oddali in v celoti izpolnili
na predpisanih obrazcih MOL, ki so del razpisne dokumentacije.
3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOL.

Stran

kakovost predlagane programske
sheme in zasnove (kakovost predlaganih vsebin, reference avtorjev,
skladnost s cilji razpisa (1.2.))
raznovrstnost umetniških produkcij,
žanrov in umetniških praks predlagane programske sheme in število
vključenih podizvajalcev (1.3.)
optimalna terminska zapolnjenost
vseh razpoložljivih prostorov in predvideni obseg programa (preseganje
minimalnih programskih parametrov)
predvidena dostopnost kulturnih
vsebin (število obiskovalcev, cena
vstopnic …)
raznolikost ciljnih občinstev
finančna udeleženost predlagatelja
in podizvajalcev (predvideno
razmerje med javnimi in lastnimi
sredstvi)
reference predlagatelja na področju,
ki je predmet razpisa, s poudarkom
na obdobju 2007–2009, in reference
podizvajalcev
tehnična in kadrovska usposobljenost ter poslovne reference
predlagatelja

30

10

10
5
5

5

20
15

5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Najvišje možno število prejetih točk je
100 točk. Izbran bo tisti predlagatelj, ki bo v
postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten
najvišje in bo dosegel najmanj 80 točk.
MOL bo izbral programskega upravitelja
po postopku, kot ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.
6. Okvirna vrednost zagotovljenih sredstev: okvirna vrednost razpisa za celotno
obdobje 2009–2012 znaša 120.000,00 €,
in sicer za sredstva, namenjena kritju komunalnih storitev (električna energija, ogrevanje, voda in odvoz smeti), povezanih z
delovanjem KD Španski borci. Sredstva za
kritje drugih materialnih stroškov in stroškov
dela, ki jih bo zagotovil MOL, bodo, glede na
programsko zasnovo izbranega izvajalca,
usklajena po izdaji odločbe in pred sklenitvijo pogodbe.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za posamezno leto bo izbrani predlagatelj črpal v
istem proračunskem letu oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS.
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Z izbranim programskim upraviteljem
MOL sklene pogodbo o programskem upravljanju KD Španski borci in pogodbo o brezplačnem najemu prostorov z obveznostjo
rednega vzdrževanja.
8. Razpisni rok: ciljni razpis se prične
10. 4. 2009 in zaključi 11. 5. 2009.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s
programsko in finančno konstrukcijo, opisom izpolnjevanja kriterijev ter izjavo podizvajalca),
– prijavni obrazec 2 (originalna izjava
predlagatelja o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za triletno obdobje),
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca
1–2 (vključno z najmanj 15 originalnimi izjavami podizvajalcev o programskem sodelovanju),
– parafiran vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku
za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami vsak ponedeljek,
sredo in petek, od 9. do 12. ure, ob sredah
tudi med 14. in 16. uro. Zainteresirane osebe imajo v tem času tudi pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo in v prostore
KD Španski borci. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html.
MOL je dolžan v času razpisnega roka
na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi
po pošti.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del tega
razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana, do vključno 4. 5. 2009
oziroma do tega dne oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zaprti ovojnici s pripisom: Ne odpiraj – Prijava na ciljni razpis,
z oznako KD Španski borci 2009–2012. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov (sedež) vlagatelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
11. 5. 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču MOL. Za nepopolno
se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih
sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. Dopolnjevanje vlog
je možno le v razpisnem roku. Oddaja vloge
pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa.
MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločil vlogo predlagatelja, ki:
– je ni vložila upravičena oseba (točka
3.1),
– ni pravočasna (točka 8),
– ni popolna (točki 9 in 10).
11 Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Dario Seraval, e‑pošta: dario.seraval@ljubljana.si, tel. 01/306-48-63,
031/221-636.
12. Uradne ure: uradne ure Oddelka za
kulturo Mestne uprave MOL so vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
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13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
vpogled v razpisno dokumentacijo je mogoč
na Oddelku z kulturo Mestne uprave MOL,
Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana. Za ogled
KD Španski borci se vsaj en dan prej najavite pri pristojnem uslužbencu.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: MOL bo predlagatelje o izidih razpisa obvestil predvidoma v mesecu dni po zaključku
odpiranja vlog.
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-187/2009
Ob-2923/09
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 124, z dne 30. 12. 2008), Občina
Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditve »Vizita 2009« v
Občini Ilirska Bistrica
I. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita 2009« v Občini Ilirska Bistrica, katere
namen je ohranjanje tradicionalnega običaja, ki se je v Občini Ilirska Bistrica izvajal
do leta 2003.
II. Višina sofinanciranja
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala
prireditev v višini 4.600,00 evrov.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
III. Kraj in čas izvedbe prireditve: prireditev »Vizita 2009« se izvede v sklopu prireditev organiziranih ob občinskem prazniku.
Kraj osrednje prireditve je v Ilirski Bistrici,
na območju Bazoviške, Cankarjeve ulice ali
Trga Maršala Tita. Rok za izvedbo osrednje
prireditve je sobota, dne 30. maja 2009.
IV. Vsebina prijave
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa do zaključka
javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
kuverti oziroma ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani kuverte oziroma ovitka
mora biti izpisano: »Ne odpiraj – javni razpis
– Vizita 2009«.
Prijava mora prispeti do ponedeljka, dne
20. 4. 2009, do 10. ure v sprejemno pisarno
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica. Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo pravilno opremljene in
bodo prispele pravočasno.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Odpiranje prijav bo 20. 4. 2009, ob 12.30.
Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo
o izbiri obveščeni v roku osem dni od odpiranja ponudb.
V. Program prireditve
Program prireditve mora vsebovati:
1. vsaj tri tradicionalno okrašene vozove
s konjsko vprego. V programu ne smejo sodelovati moderna prevozna sredstva,
2. vsi nastopajoči na vozovih morajo biti
opravljeni tradicionalno,
3. vsaj tri stojnice na katerih bodo lokalna
turistična ali kulturna društva ali posamezniki izdelovali cvetje iz krep papirja in ga
brezplačno nudili obiskovalcem,
4. kulturno zabavni program z glasbeno
skupino in nastopom vsaj ene odrasle in

vsaj ene otroške folklorne skupine ter pevskega zbora, v katerem se bo prepletala
zgodovinsko-etnološka in turistična nit.
VI. Namen prireditve
Spodbujanje inovativnega pristopa k
poustvarjanju tradicionalnih običajev in njihov prenos na otroke in mlade, poudarjanje
identitete kraja, obogatitev celovite turistične
ponudbe Občine Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti brezplačna (brez
vstopnine). Podrobnejši pogoji so razvidni
v razpisni dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
dobijo na Občini Ilirska Bistrica, kontaktna
oseba: Tanja Šajina ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 330-14/2007-33-(46/03)
Ob-2924/09
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Kranj za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 20/08) objavlja Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Mestni občini Kranj v letu
2009
I. Predmet javnega razpisa in splošna
določila
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov:
A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
– ukrepi na področju pridelave kmetijskih
proizvodov:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,
– naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji, skladno s predpisi EU,
– varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za zaokrožitev zemljišč,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
– zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu – nadomeščanje nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja
zaradi bolezni.
B) Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006) – ukrepi na področju
predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva:
– naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– nove investicije za delo v gozdu,
– nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva.
C) Ostali ukrepi:
– šolanje na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih in gozdarskih programih,
– delovanje društev.
Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki
vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni
potek in predvidene stroške.
Okvirna višina sredstev za posamezni
ukrep se lahko spremeni na podlagi reba-
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Št.

lansa proračuna Mestne občine Kranj za
leto 2009.
Vlagatelj mora predložiti izjavo, da za
iste upravičene stroške in za isti namen ni
pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira.
Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so
odobrene na podlagi javnega razpisa, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom
zahtevka.
Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
Prejemnik sredstev ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodelitve
sredstev.
Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem
pravilniku, za enako naložbo ne more kandidirati naslednjih 5 let.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja,
– subjekti, ki so za isti namen in za iste
upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi
za pridobitev sredstev, že prejeli sredstva
Republike Slovenije ali Evropske unije,
– subjekti, ki so naložbo ali storitev že
zaključili,
– subjekti, ki so nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali
evropskega proračuna v obdobju 5 let od
ugotovitve nepravilnosti.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki
jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo
in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s tem pravilnikom.
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje
omejitve višine pomoči:
– za naložbe v majhna in srednje velika podjetja za primarno proizvodnjo najvišji
znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če
gre za podjetje na območjih z omejenimi
dejavniki,
– za ukrepe po pravilih de minimis pomoč dodeljena kateremu koli podjetju ne
sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju
transporta, kjer skupna pomoč de minimis
ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
II. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo:
1. Okvirna višina sredstev: 76.600 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore:
3.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvod
njo:

Specifični pogoji upravičenosti za točko
3.2.:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov,
– po naložbi morajo biti standardi doseženi,
– po naložbi v prilaganje dobrega počutja
živali, upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (izjava s strani
upravičenca).
6. Upravičeni stroški za točko 3.1.:
– stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …),
– stroški nakupa opreme, vključno z računalniško programsko opremo,
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov razen gnojišč in gnojnih jam,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih trajnih sadnih nasadov (priprava zemljišča, nakup in postavitev
opore, mrež in ograje),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema
za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za
pripravo tal in substratov, oprema za setev
in sajenje),
– stroški nakupa opreme za obnovo namakalnih sistemov, če taka naložba vodi k
zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 odstotkov,
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč za živino),
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
(stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja …, razen drenažnih
del in materiala za drenažo).
Upravičeni stroški za točko 3.2.:
– stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
– stroški nakupa opreme stojišč, ležišč,
privezov in boksov,
– stroški nakupa električne opreme (svetila, električna instalacija …),
– stroški nakupa prezračevalnih sistemov (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme …),
– stroški ureditve dostopa do napajališč
(napajalni sistemi …).
7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva,

– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka
in mesa,
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– naložbe v prvo postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev
in po naložbi zagotavljajo vsaj 25-odstotno
zmanjšanje porabe vode,
– naložbe v ureditev kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih, ki
niso javne poti (dovozne poti, poljske poti,
poti v trajnih nasadih na kmetiji).
3.2. Naložbe v prilagajanje standardom
dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji, skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in
boksov s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi
vremenskimi pogoji,
– naložbe v električno infrastrukturo,
– naložbe v prezračevalni sistem,
– naložbe v napajališča za živino.
4. Splošni pogoji upravičenosti za točki
3.1. in 3.2.:
Upravičenec mora imeti v času oddaje
vloge za naložbo v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih površin
se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma
ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov,
0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi
prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5
ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.
Upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe.
Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor se za te
vrste naložbe izdajajo dovoljenja.
Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje
varstvenim zahtevam (izjava s strani upravičenca).
Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Kot zaključek naložbe se šteje vključitev
kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih
sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga
vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
5. Specifični pogoji upravičenosti za točko 3.1.:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč,
če gre za naložbe v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k
Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje:
mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material,
– rejo govedi,
– rejo drobnice na območjih z omejenimi
dejavniki,
– rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem
konj.
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– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis –
Naložbe v primarno proizvodnjo«.
III. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev ter imajo v
lasti tradicionalno stavbo (objekt).
3. Predmet podpore:
– obnova neproizvodne dediščine, ki se
nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled ...),
– obnova kmetijskih poslopij, če naložba
ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazilo o vpisu v register nepremične
dediščine,
– pred obnovo tradicionalnih stavb nepremične dediščine upravičenec predloži
izjavo, da bo pri obnovi sledil usmeritvam
Zavoda za naravno in kulturno dediščino, če
so le te za posamezno obnovo potrebne,
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo,
upravičenec priloži dokazilo, da gre za zgodovinsko izpričano lokacijo in obstoj objekta (foto dokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),
– v primeru, da gre za obstoječ objekt,
so potrebna ustrezna dovoljenja za njegovo
obnovo.
5. Specifični pogoji upravičenosti: do pomoči niso upravičena območja in objekti s
statusom kulturnega spomenika državnega
pomena oziroma objekti, ki so sofinancirani
s strani Republike Slovenije in EU.
6. Upravičeni stroški:
– stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekta
gradnje ali obnove, popisa del ...),
– stroški nakupa materiala za obnovo,
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih
se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del).
7. Višina pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov
za naložbe v neproizvodne objekte glede na
razpoložljiva sredstva,
– do 75 odstotkov upravičenih stroškov
na območjih z omejenimi dejavniki oziroma
do 60 odstotkov na ostalih območjih za naložbe v proizvodne objekte na kmetijah, pod
pogojem, da naložba ne povzroči povečanja
proizvodnih zmogljivosti, glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici
opremljeni z naslovom pošiljatelja in ozna-
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čeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis –
Varstvo tradicionalnih stavb«.
IV. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
1. Okvirna višina sredstev: 1.200 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež
na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore: doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živine v skladu
z nacionalnimi predpisi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
4. Splošni pogoji upravičenosti: kmetijska gospodarstva morajo imeti sklenjeno
pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje
živali za primer bolezni.
5. Specifični pogoji upravičenosti: zavarovalne pogodbe, sklenjene po roku, ki
jih kot upravičene za sofinanciranje določi
nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, niso upravičene do
sofinanciranja.
6. Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in
ekonomskega zakola zaradi bolezni za 1 zavarovalno leto.
7. Višina pomoči: razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 odstotkov opravičljivih stroškov zavarovalne premije za
zavarovanje živali za primer bolezni glede
na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR, najvišji pa
200 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis –
Zavarovalne premije«.
V. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
1. Okvirna višina sredstev: 500 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter
izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih
zemljišč.
3. Predmet podpore: sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo)
kmetijskih zemljišč.
4. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec predloži dokumentacijo, iz katere je
razvidno, da je bila menjava zemljišč izvedena (notarsko overjena menjalna pogodba
o menjavi zemljišč).
5. Upravičeni stroški: stroški pravnih in
upravnih postopkov pri medsebojni menjavi
(zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
6. Višina pomoči: do 50 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis –
Zaokrožitev zemljišč«.

VI. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu:
1. Okvirna višina sredstev: 3.600 EUR.
2. Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev s področij
pomoči.
3. Predmet podpore:
– usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi,
– organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
Izvajalec mora zagotoviti, da bo izobraževanje oziroma usposabljanje dostopno
vsem končnim prejemnikom (upravičencem).
Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za
vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za
udeležbo nečlanov se omeji na stroške za
zagotavljanje storitev.
Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja, usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko
obveznimi podatki. Udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi
družinski člani.
5. Specifični pogoji upravičenosti:
Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju
končnim prejemnikom.
Pri predstavitvah v publikacijah, kot so
katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli
mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske
podatke o proizvajalcih danega proizvoda
ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake
možnosti, da se predstavijo.
6. Upravičeni stroški
Usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi:
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (najem
prostora, honorar predavateljem, oglaševanje, gradiva za udeležence …),
– stroški svetovalnih storitev, 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.
Organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanja na njih:
– stroški udeležbe, potni stroški, stroški
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
Publikacije:
– stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in vzpostavitve
spletnih strani.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči v obliki subvencioniranih storitev na udeleženca znaša 20 EUR, najvišji
pa 200 EUR na udeleženca na leto oziroma
največ 1.500 EUR na organizacijo na leto.
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9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis –
Tehnična podpora v kmetijstvu«.
VII. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu – nadomeščanje nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja zaradi
bolezni
1. Okvirna višina sredstev: 1.000 EUR.
2. Upravičenci: subjekti, registrirani za
opravljanje tovrstnih storitev nadomeščanja.
3. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec predloži dokazilo o bolezni oziroma
nezmožnosti za delo, daljše od 30 dni in potrdilo o kmečkem zavarovanju nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega ožjega
družinskega člana.
4. Upravičeni stroški: stroški dela na
kmetiji.
5. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev glede na razpoložljiva sredstva.
6. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 1.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
7. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Tehnična podpora v kmetijstvu – nadomeščanje«.
VIII. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev – nosilci
kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče
na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva.
3. Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so
potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že
obstoječe dopolnilne dejavnosti:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov,
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah in izven kmetije,
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije, njenih
značilnosti in okolice kmetije, prikaz del iz
osnovne kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, prevoz potnikov z vprežnimi
vozili, ježa živali, oddajanje površin za piknike …),
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,

Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in
predelava sladkovodnih rib mora biti vodno
zemljišče sestavni del kmetije.
6. Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– nakup računalniške programske opreme (osebni računalniki in računalniški programi),
– nakup opreme, ki je nujno potrebna
in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva,
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis –
Naložbe v dopolnilne dejavnosti«.
IX. Nove investicije za delo v gozdu
1. Okvirna višina sredstev: 13.000 EUR.
2. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
3. Predmet podpore: naložbe v stroje
in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v
gozdu.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel,
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični
prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu,
– pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni
investiciji.
5. Upravičeni stroški: stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu
(manjše gozdarske mehanizacije, motorne
žage, cepilcev, zaščitne opreme za delo v
gozdu …).
6. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva,
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa
2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,

– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
– druge dopolnilne dejavnosti.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo imeti dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti. Če tega
še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih
po odobritvi pomoči (izjava).
Upravičenci morajo imeti v času oddaje
vloge v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin se šteje:
1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha
plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2
ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri
pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih
plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oziroma
drugih površin.
Upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe.
Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor se za te
vrste naložbe izdajajo dovoljenja.
Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje
varstvenim zahtevam (izjava s strani upravičenca).
Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja.
Kot zaključek naložbe se šteje tehnični
prevzem ali vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti.
Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku,
mora upravičenec opravljati vsaj še 5 let po
zaključeni naložbi.
5. Specifični pogoji upravičenosti:
Za dopolnilno dejavnost predelava živil
rastlinskega izvora morajo lastne surovine
predstavljati najmanj 50 odstotkov potrebnih surovin, ostale pa morajo izhajati od
drugih kmetij.
Za dopolnilno dejavnost predelava živil
živalskega izvora morajo pri neposredni
prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100 odstotkov potrebnih
surovin, v drugih primerih pa najmanj 50
odstotkov količine.
Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje
lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov celotne vrednosti
prodaje na kmetiji.
Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti
takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 odstotkov lastnih surovin,
pri čemer se do največ 30 odstotkov surovin
lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih
kmetij.
Za dopolnilno dejavnost predelave medu
mora končni prejemnik imeti ob času oddaje
vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.
Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost
pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20 odstotkov potrebnih surovin.
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opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis –
Investicije za delo v gozdu«.
X. Nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva.
1. Okvirna višina sredstev: 1.700 EUR.
2. Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev s področij
pomoči (izvajalci).
3. Predmet podpore:
– usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– organizacija forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč
dostopna vsem končnim prejemnikom.
Če je izvajalec skupina proizvajalcev ali
druga kmetijska organizacija za vzajemno
pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo
nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju občini predložiti seznam
upravičenih udeležencev izobraževanja in
usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki. Udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
5. Specifični pogoji upravičenosti: pomoč
se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom. Pri promociji mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli
mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske
podatke o proizvajalcih danega proizvoda,
ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake
možnosti, da se predstavijo.
6. Upravičeni stroški
Usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom s področij dopolnilnih dejavnosti
in gozdarstva:
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (najem
prostora, honorar predavateljem, oglaševanje, gradiva za udeležence …),
– stroški svetovalnih storitev, 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.
Organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanja na njih:
– stroški udeležbe, potni stroški, stroški
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
Publikacije:
– stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in vzpostavitve
spletnih strani.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči v obliki subvencioniranih storitev na udeleženca znaša 20 EUR, najvišji
pa 200 EUR na udeleženca na leto oziroma
največ 1.500 EUR na organizacijo na leto.
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9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva.«.
XI. Šolanje na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih in gozdarskih programih:
1. Okvirna višina sredstev: 7.400 EUR.
2. Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih programov s področja kmetijstva in
gozdarstva.
3. Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak mora imeti stalno bivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva,
– potrdilo o vpisu.
4. Višina pomoči: do 400 EUR/dijaka
(neto) za šolsko leto glede na razpoložljiva
sredstva.
5. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Šolanje na kmetijskih in gozdarskih
programih«.
XII. Delovanje društev:
1. Okvirna višina sredstev: 8.000 EUR.
2. Upravičenci: društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
3. Predmet podpore: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj
povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
razvojem podeželja.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne
dejavnosti društev,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
5. Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva z območja občine.
6. Upravičeni stroški: materialni stroški
za delovanje društev.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 50 EUR, najvišji pa
1.000 EUR na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s
prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis –
Kmetijska društva«.
XIII. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen
obrazec s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji).
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa, vzorce
pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa v sprejemni
pisarni – blagajni Mestne občine Kranj (pritličje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. ure do 14.30, v
sredo od 8. ure do 16.30, v petek od 8. ure
do 12.30 ter na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (pod rubriko
Za občane, Javna naročila, razpisi in ostale
objave v letu 2009).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite na Mestni občini Kranj, Oddel-

ku za razvoj in investicije, soba št. 139, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. 04/23-73-130,
kontaktna oseba je Barbara Čirič.
XIV. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Za namene iz I. točke razpisa morajo biti
sredstva porabljena do 31. 12. 2009.
XV. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v sprejemni pisarni – blagajni
Mestne občine Kranj ali poslane po pošti
na naslov Mestna občina Kranj, Oddelek
za splošne zadeve, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, in sicer:
– za namene pod točkami II, III, VIII, IX
(naložbe v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, varstvo tradicionalnih stavb,
nove investicije za delo v gozdu) najkasneje
do 22. 5. 2009,
– za vse preostale namene pa najkasneje do 14. 9. 2009.
XVI. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
bo na predlog komisije odločal direktor občinske uprave, najkasneje v roku 45 dni od
odpiranja vlog. Zoper sklep direktorja je dopustna pritožba županu, in sicer v roku 15
dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni
pritožbe, možno je sprožiti upravni spor pred
pristojnim sodiščem.
Odpiranje vlog bo praviloma 27. 5. 2009
in 16. 9. 2009. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene
pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene
vloge pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom in na podlagi predloženega
zahtevka pozvani k podpisu pogodbe. Če
se upravičenec v roku 8 dni ne odzove na
poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za
pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj
Št. 430-0021/2009
Ob-2942/09
Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02
– ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 50/07 z dne 6. 6. 2007), Odloka o
proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 9/09 z dne 6. 2.
2009), Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 23/07), Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Mestni občini
Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 22 z dne 23. 3
2009) in Letnega programa športa v Mestni
občini Murska Sobota za leto 2009
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa
športa v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2009
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2009.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Mestna občina Murska
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Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
III. Predmet, pogoji in merila javnega
razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih vsebin,
ter razvojnih in strokovnih nalog:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje športnih društev in Športne
zveze,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Pogoji sofinanciranja
Pravico do pridobivanja sredstev za
sofinanciranje izvajanja letnega programa
imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem
območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za
opravljanje dejavnosti v športu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo programov, prijavljenih na javni
razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo
imeti urejeno evidenco članstva in evidenco
udeležencev programa,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju Mestne občine
Murska Sobota,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s
Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota.
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem v Mestni občini
Murska Sobota,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

Dodeljena sredstva za izvajanje letnega
programa športa morajo biti porabljena v
letu 2009.
V. Vsebina vloge in dodatne informacije
Vloga za sofinanciranje letnega programa
športa v Mestni občini Murska Sobota mora
biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Priložiti je potrebno tudi
podpisan vzorec pogodbe s podatki izvajalca
programa športa. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v vložišču mestne uprave Mestne občine Murska Sobota ali
na Športni zvezi Murska Sobota. Kontaktna
oseba za dodatne informacije je Ludvik Zelko
(Športna zveza Murska Sobota, Mladinska 3,
9000 Murska Sobota, tel. 02/530-80-50; info@
sz-ms.si). Obrazci so na voljo tudi na spletnih
straneh Mestne občine Murska Sobota www.
murska-sobota.si (pod rubriko »Razpisi – Javni razpis za sofinanciranje letnega programa
športa v Mestni občini Murska Sobota za leto
2009«) ali na www.sz-ms.si.
VI. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v vložišču mestne uprave Mestne občine Murska
Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno
pošiljko najpozneje do 7. 5. 2009 na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
vložišču Mestne občine Murska Sobota.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Mestna občina
Murska Sobota), pripis »Javni razpis za letni program športa v Mestni občini Murska
Sobota za leto 2009 – ne odpiraj!«
VII. Postopek obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo dne 11. 5.
2009 odprla pravočasno prispele vloge in
ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo
zavržene.
Prijavitelji, ki bodo vložili nepopolne vloge bodo v 8 dneh pozvani, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v
predpisanem roku, bo komisija izločila.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci projektov oziroma
programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.
Mestna občina Murska Sobota

– vrtci in šole.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja
letnega programa.
Merila za sofinanciranje programov:
Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za šport za leto 2009
na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Murska Sobota.
Merila so sestavni del pravilnika.
IV. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je:
1. interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (Športne
šole).
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– delovanje športnih društev, klubov in
zvez.
Skupaj vrednost programa: 276.441,00
EUR.
3. Športna rekreacija in drugo
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in
strokovne naloge:
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje športnih društev na področju
športne rekreacije,
– športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Skupaj vrednost programa 40.982,00
EUR
4. Delovanje športne zveze
Delovanje Športne zveze – organov zveze, mat. stroški.
Sredstva za ta namen so predvidena v
proračunu Mestne občine Murska Sobota
na postavki:
Skupaj vrednost programa 35.046,00
EUR.
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Javne dražbe
Št. 352-481/2008
Ob-2894/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 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
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
A) odprodaja nezasedenih stanovanj:
Zap.
št.

Izklicna cena v
EUR

Naslov stanovanja

1.

Dvosobno stanovanje št. 9 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 20, Brežice, v skupni izmeri 67,24 m2, leto
izgradnje 1967

56.000,00

2.

Enosobno stanovanje št. 2 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, v skupni izmeri 43,77 m , leto
izgradnje 1965

37.100,00

3.

Trisobno stanovanje št. 9 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, v skupni izmeri 74,06 m , leto izgradnje 1965

62.000,00

4.

Dvosobno stanovanje št. 10 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, v skupni izmeri 59,14 m2, leto
izgradnje 1965

48.500,00

5.

Trisobno stanovanje št. 11 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, v skupni izmeri 74,06 m2, leto
izgradnje 1965

65.400,00

6.

Enosobno stanovanje št. 4 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 31, Brežice, v skupni izmeri 39,88 m , leto
izgradnje 1957

31.600,00

7.

Dvosobno stanovanje št. 6 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 25a, Brežice, v skupni izmeri 55,39 m , leto
izgradnje 1957

43.100,00

8.

Dvosobno stanovanje št. 1 s kletjo, na naslovu Gregorčičeva ul. 13, Brežice, v skupni izmeri 92,23 m , leto
izgradnje 1956

61.900,00

9.

Enosobno stanovanje št. 3 s kletjo, na naslovu Gregorčičeva ul. 16, Brežice, v skupni izmeri 51,38 m , leto
izgradnje 1955

38.300,00

10.

Enosobno stanovanje št. 8 s kletjo, na naslovu Šolska ulica 9, Brežice, v skupni izmeri 39,78 m2, leto izgradnje 1961

32.000,00

11.

Dvosobno stanovanje št. 10 (1) s kletjo, na naslovu Vodnikova ul. 1B, Brežice, v skupni izmeri 57,99 m2, leto
izgradnje 1959

45.300,00

12.

Dvosobno stanovanje št. 12 s kletjo, na naslovu Cankova 19 B, Cankova, v skupni izmeri 59,30 m , leto izgradnje 1967

39.400,00

13.

Trisobno stanovanje št. 5 s kletjo, na naslovu Meža 4, Dravograd, v skupni izmeri 96,14 m , leto izgradnje
1930

60.800,00

14.

Enosobno stanovanje št. 1 s kletjo, na naslovu Mladinska ul. 16, Gornja Radgona, v skupni izmeri 33,91 m ,
leto izgradnje 1979

31.900,00

15.

Dvosobno stanovanje št. 4 s kletjo, na naslovu Gubčeva ul. 1, Ilirska Bistrica, v skupni izmeri 82,02 m , leto
izgradnje 1953

73.300,00

16.

Dvosobno stanovanje št. 5 s kletjo, na naslovu Gubčeva ul. 1, Ilirska Bistrica, v skupni izmeri 80,00 m2, leto
izgradnje 1953

70.900,00

17.

Enosobno stanovanje št. 2 s kletjo, na naslovu Stresova ulica 2A, Kobarid, v skupni izmeri 27,98 m2, leto
izgradnje 1980

24.500,00

18.

Dvosobno stanovanje št. 8 s kletjo, na naslovu Aškerčeva ul. 28, Maribor, v skupni izmeri 62,90 m , leto izgradnje 1964

72.100,00

19.

Dvosobno stanovanje št. 5 s kletjo, na naslovu Borštnikova ul. 75, Maribor, v skupni izmeri 70,19 m , leto
izgradnje 1991

72.700,00

2
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Izklicna cena v
EUR

Naslov stanovanja

20.

Trisobno stanovanje št. 5 s kletjo, na naslovu Slovenska vas 17, Šentrupert, v skupni izmeri 79,55 m2, leto
izgradnje 1958

50.900,00

21.

Dvosobno stanovanje št. 2 s kletjo, na naslovu Gregorčičeva ul. 14, Tolmin, v skupni izmeri 60,56 m2, leto
izgradnje1960

72.000,00

22.

Dvosobno stanovanje št. 3, na naslovu Ul. Gradnikove brigade 12, Vipava, v izmeri 47,89 m , leto izgradnje
1961

65.000,00

23.

Dvosobno stanovanje št. 4, na naslovu Ul. Gradnikove brigade 12, Vipava, v izmeri 61,90 m , leto izgradnje
1961

81.200,00

24.

Dvosobno stanovanje št. 1 s kletjo in shrambo, na naslovu Trate 3, Zgornja Velka, v skupni izmeri 92,57 m ,
leto izgradnje 1932

56.300,00

2

2

2

B) odprodaja zasedenih stanovanj
Zap.
št.

Izklicna cena
v EUR

Naslov stanovanja

1.

Enosobno stanovanje št. 5 s kletjo, na naslovu Slovenska vas 15, Šentrupert, v skupni izmeri 23,92 m2, leto
izgradnje 1957 (najemna pogodba sklenjena do 7. 2. 2009)

14.700,00

2.

Enosobno stanovanje št. 2 s kletjo, na naslovu Trate 3, Zgornja Velka, v skupni izmeri 43,89 m2, leto izgradnje 1932 (najemna pogodba sklenjena do 6. 9. 2009)

30.700,00

3.

Enosobno stanovanje št. 2 s kletjo, na naslovu Zidani Most 27, Zidani Most, v skupni izmeri 34,26 m , leto
izgradnje 1993 (najemna pogodba sklenjena do 30. 4. 2009)

29.600,00

4.

Dvosobno stanovanje št. 11 s kletjo, na naslovu Zidani Most 27, Zidani Most, v skupni izmeri 44,39 m , leto
izgradnje 1993 (najemna pogodba sklenjena do 29. 6. 2009)

38.600,00

2

2

C) odprodaja stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem
Zap.
št.
1.

Izklicna cena v
EUR

Naslov stanovanjske stavbe
stanovanjska stavba na naslovu Velike Bloke 3c, Velike Bloke (leto izgradnje 1959), parc. št. 2005/2 k.o. Velike Bloke, s stavbiščem v izmeri 193 m2 in dvoriščem v izmeri 1.049 m2. V stanovanjski stavbi so štiri nezasedena stanovanja:
stanovanje št. 1 s kletjo, v izmeri 70,74 m2,
stanovanje št. 2 s kletjo, v izmeri 70,74 m2
stanovanje št. 3 s kletjo, v izmeri 71,61 m2
stanovanje št. 4 s kletjo, v izmeri 71,61 m2
in se prodajajo kot celota

119.000,00

Vse nepremičnine se odprodajajo posamezno po sistemu videno-kupljeno.
Javna dražba za vse nepremičnine se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja izklicne cene za posamezne nepremičnine je 500 €.
3. Višina varščine:
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na TRR št.: 01100-6300109972 Republika Slovenija –
proračun, obvezno z navedbo sklicne številke za posamezno stanovanje:
A) odprodaja nezasedenih stanovanj:
Zap.
št.

Naslov stanovanja

Sklicna številka

1.

Dvosobno stanovanje št. 9 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 20, Brežice, v skupni izmeri
67,24 m2, leto izgradnje 1967

18 31119-7200013-75492109

2.

Enosobno stanovanje št. 2 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, v skupni izmeri
43,77 m2, leto izgradnje 1965

18 31119-7200013-75492209

3.

Trisobno stanovanje št. 9 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, v skupni izmeri
74,06 m2, leto izgradnje 1965

18 31119-7200013-75492309

4.

Dvosobno stanovanje št. 10 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, v skupni izmeri 59,14 m2, leto izgradnje 1965

18 31119-7200013-75492409

5.

Trisobno stanovanje št. 11 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, v skupni izmeri
74,06 m2, leto izgradnje 1965

18 31119-7200013-75492509

6.

Enosobno stanovanje št. 4 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 31, Brežice, v skupni izmeri
39,88 m2, leto izgradnje 1957

18 31119-7200013-75492609

7.

Dvosobno stanovanje št. 6 s kletjo, na naslovu Bizeljska cesta 25a, Brežice, v skupni izmeri 55,39 m2, leto izgradnje 1957

18 31119-7200013-75492709
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Naslov stanovanja

Sklicna številka

8.

Dvosobno stanovanje št. 1 s kletjo, na naslovu Gregorčičeva ul. 13, Brežice, v skupni izmeri 92,23 m2, leto izgradnje 1956

18 31119-7200013-75492809

9.

Enosobno stanovanje št. 3 s kletjo, na naslovu Gregorčičeva ul. 16, Brežice, v skupni izmeri 51,38 m2, leto izgradnje 1955

18 31119-7200013-75492909

10.

Enosobno stanovanje št. 8 s kletjo, na naslovu Šolska ulica 9, Brežice, v skupni izmeri
39,78 m2, leto izgradnje 1961

18 31119-7200013-75493009

11.

Dvosobno stanovanje št. 10 (1) s kletjo, na naslovu Vodnikova ul. 1B, Brežice, v skupni
izmeri 57,99 m2, leto izgradnje 1959

18 31119-7200013-75493109

12.

Dvosobno stanovanje št. 12 s kletjo, na naslovu Cankova 19 B, Cankova, v skupni izmeri
59,30 m2, leto izgradnje 1967

18 31119-7200013-75493209

13.

Trisobno stanovanje št. 5 s kletjo, na naslovu Meža 4, Dravograd, v skupni izmeri 96,14
m2, leto izgradnje 1930

18 31119-7200013-75493309

14.

Enosobno stanovanje št. 1 s kletjo, na naslovu Mladinska ul. 16, Gornja Radgona, v skupni izmeri 33,91 m2, leto izgradnje 1979

18 31119-7200013-75493409

15.

Dvosobno stanovanje št. 4 s kletjo, na naslovu Gubčeva ul. 1, Ilirska Bistrica, v skupni
izmeri 82,02 m2, leto izgradnje 1953

18 31119-7200013-75493509

16.

Dvosobno stanovanje št. 5 s kletjo, na naslovu Gubčeva ul. 1, Ilirska Bistrica, v skupni
izmeri 80,00 m2, leto izgradnje 1953

18 31119-7200013-75493609

17.

Enosobno stanovanje št. 2 s kletjo, na naslovu Stresova ulica 2A, Kobarid, v skupni izmeri
27,98 m2, leto izgradnje 1980

18 31119-7200013-75493809

18.

Dvosobno stanovanje št. 8 s kletjo, na naslovu Aškerčeva ul. 28, Maribor, v skupni izmeri
62,90 m2, leto izgradnje 1964

18 31119-7200013-75493909

19.

Dvosobno stanovanje št. 5 s kletjo, na naslovu Borštnikova ul. 75, Maribor, v skupni izmeri
70,19 m2, leto izgradnje 1991

18 31119-7200013-75494009

20.

Trisobno stanovanje št. 5 s kletjo, na naslovu Slovenska vas 17, Šentrupert, v skupni izmeri 79,55 m2, leto izgradnje 1958

18 31119-7200013-75494209

21.

Dvosobno stanovanje št. 2 s kletjo, na naslovu Gregorčičeva ul. 14, Tolmin, v skupni izmeri 60,56 m2, leto izgrdnje1960

18 31119-7200013-75494309

22.

Dvosobno stanovanje št. 3, na naslovu Ul. Gradnikove brigade 12, Vipava, v izmeri 47,89
m2, leto izgradnje 1961

18 31119-7200013-75494409

23.

Dvosobno stanovanje št. 4, na naslovu Ul. Gradnikove brigade 12, Vipava, v izmeri 61,90
m2, leto izgradnje 1961

18 31119-7200013-75494509

24.

Dvosobno stanovanje št. 1 s kletjo in shrambo, na naslovu Trate 3, Zgornja Velka, v skupni
izmeri 92,57 m2, leto izgradnje 1932

18 31119-7200013-75494609

B) odprodaja zasedenih stanovanj
Zap.
št.

Naslov stanovanja

Sklicna številka

1.

Enosobno stanovanje št. 5 s kletjo, na naslovu Slovenska vas 15, Šentrupert, v skupni izmeri 23,92 m2, leto izgradnje 1957 (najemna pogodba sklenjena do 7. 2. 2009)

18 31119-7200013-75494109

2.

Enosobno stanovanje št. 2 s kletjo, na naslovu Trate 3, Zgornja Velka, v skupni izmeri 43,89
m2, leto izgradnje 1932 (najemna pogodba sklenjena do 6. 9. 2009)
18 31119-7200013-75494909

3.

Enosobno stanovanje št. 2 s kletjo, na naslovu Zidani Most 27, Zidani Most, v skupni izmeri
34,26 m2, leto izgradnje 1993 (najemna pogodba sklenjena do 30. 4. 2009)

4.

Dvosobno stanovanje št. 11 s kletjo, na naslovu Zidani Most 27, Zidani Most, v skupni izmeri 44,39 m2, leto izgradnje 1993 (najemna pogodba sklenjena do 29. 6. 2009)
18 31119-7200013-75495109

18 31119-7200013-75495009

C) odprodaja stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem
Zap.
št.
1.

Naslov stanovanjske stavbe

Sklicna številka

stanovanjska stavba na naslovu Velike Bloke 3c, Velike Bloke (leto izgradnje 1959),
parc. št. 2005/2 k.o. Velike Bloke, s stavbiščem v izmeri 193 m2 in dvoriščem v izmeri
1.049 m2. V stanovanjski stavbi so štiri nezasedena stanovanja:
stanovanje št. 1 s kletjo, v izmeri 70,74 m2,
stanovanje št. 2 s kletjo, v izmeri 70,74 m2
stanovanje št. 3 s kletjo, v izmeri 71,61 m2
stanovanje št. 4 s kletjo, v izmeri 71,61 m2
in se prodajajo kot celota

18 31119-7200013-75495209
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Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v
roku 15 delovnih dni, brez obresti.
4. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo in ogledom nepremičnin
Razpored ogledov bo objavljen na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi z javno
dražbo se obrnite na Alenko Kožuh, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana, tel. 01/478-18-53, e-pošta: alenka.kozuh@gov.si.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po opravljeni javni dražbi oziroma po preteku roka
za uveljavitev predkupne pravice. Vzorci pogodb bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.
si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe
ali na ogled pri Ministrstvu za javno upravo,
Direktoratu za investicije in nepremičnine,
Tržaška cesta 21, Ljubljana, Alenka Kožuh,
tel. 01/478-18-53.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih
dni od podpisa pogodbe na TRR Republika
Slovenija – proračun, naveden v pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena
sestavina prodaje. Vplačana varščina se
všteje v kupnino.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine ter
vseh stroškov in dajatev, ki bodo določeni
v pogodbi. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (overitve, davek na promet nepremičnin, takse, stroške cenitve, vpisa v
zemljiško knjigo in drugo), plača kupec.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih:
– tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo 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,
– pravne osebe in s.p. potrdilo, da v
zadnjih šestih mesecih niso imele blokade
TRR:
– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njeni 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 imela
blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba pooblaščenec.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe

– pred začetkom gradnje je treba izdelati
detajlne geomehanske raziskave tal za določitev pogojev temeljenja.
Za gradnjo objekta na zemljišču je izdano gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
je izklicna cena 100.900,18 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
Komunalni prispevek, strošek izdelave projektne dokumentacije in izdaje gradbenega
dovoljenja so zajeti v izklicni ceni nepremičnine.
V. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za
katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
– Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na TRR Občine Laško
št.: 01257-0100003220, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem
znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča. Komunalni prispevek,
strošek izdelave projektne dokumentacije
in izdaje gradbenega dovoljenja so zajeti v
ceni nepremičnine.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 14. maja 2009, v sejni sobi
Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9.30. Kandidati se bodo morali
30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. VIII.
te objave. Če udeleženec javne dražbe ne
predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne more
sodelovati na javni dražbi.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s
pravnim redom Republike Slovenije lahko
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži
naslednje podatke oziroma dokumente:
– Plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
in davčno številko, če se prijavi fizična ose-

Javna dražba za nepremičnine bo v sredo, dne 6. 5. 2009 v sejni sobi v 3. nadstropju na naslovu Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, in sicer:
Za nezasedena stanovanja pod točko
A:
– od zaporedne številke 1. do vključno
zaporedne številke 11. ob 9. uri,
– od zaporedne številke 12. do vključno
zaporedne številke 24. ob 11. uri.
Za zasedena stanovanja pod točko B:
– od zaporedne številke 1. do vključno
zaporedne številke 4. ob 13. uri.
Za stanovanjsko stavbo s pripadajočim
zemljiščem pod točko C: ob 15. uri.
10. Ustavitev postopka: pristojni organ
lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 35060-34/2007-16-104
Ob-2871/09
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odlokom
o proračunu Občine Laško za leto 2009
(Uradni list RS, št. 20/08, 96/08 in 122/08)
z načrtom prodaje stvarnega premoženja,
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/73-38-700 in
faks 03/73-38-740.
II. Opis predmeta prodaje: predmet
prodaje je nezazidano, delno opremljeno
stavbno zemljišče, parc. št. 1230/5 – travnik
968 m2, z.k. vl. št. 464, k.o. 1022 – Rečica.
Zemljišče je dostopno po lokalnem asfaltnem cestišču. V neposredni bližini so priključki elektrike, plina, kanalizacije, telefona,
KRS, javnega vodovoda, hidrantne mreže in
javne ceste. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško, št.: 3502-147/2007,
z dne 19. 3. 2009, izhaja, da se parcela
nahaja na območju, ki se po Spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško
(Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02) ureja
z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1 (Uradni
list RS, št. 25/97) in je po osnovni namenski
rabi stavbno zemljišče. Po podrobnejši namenski rabi je zemljišče namenjeno gradnji
enodružinske stanovanjske hiše, in sicer:
– objekta tlorisnih dimenzij 10 x 12 m s
prizidkom za garažo 4 x 6 m, s pritličjem in
nadstropjem (mansardo);
– obveznim upoštevanjem odmika od
servisne ceste (min. 6 m);
– streho dvokapnico s 30–35° naklonom
in obvezno smerjo slemena vzporedno s
plastnicami terena ter temno kritino;
– zaradi izpostavljene lokacije morajo biti
objekti oblikovani skladno, kar velja za izbor
enotnih materialov fasade, stavbnega pohištva in kritine;
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ba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev, če se
prijavi samostojni podjetnik.
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju, v primeru če se
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
IX. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20% izklicne
cene nepremičnine na TRR Občine Laško
št.: 01257-0100003220. Račun je odprt pri
UJP Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Dražbo vodi predsednik Komisije za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
– Če izklicna vrednost ni bila dosežena,
je javna dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli, do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
XI. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/73-38-712 ali e‑naslovu: stanka.jost@lasko.si ali e‑naslovu: luka.picej@
lasko.si oziroma na tel. 03/73-38-714. Po
predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled
nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško
Št. 430-1/2009
Ob-2886/09
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
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sklepa 21. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 1. 4. 2009 ter v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska
c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje: prodaja stavbnega
zemljišča, parc.št. 843/1, travnik v izmeri
6402 m2, ležeči v poslovni coni LIP v Podnartu, namenjeni poslovni gradnji.
3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča
znaša: 12,00 €/m2 brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 500 €.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v dveh obroki, in sicer prvi
obrok v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe, drugi del pa v 8 dneh po notarski overitvi
aneksa k osnovni prodajni pogodbi, na transakcijski račun Občine Radovljica: 013020100007805, sklic: 72210000-3301-1.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek 5. maja
2009, ob 10. uri v mali sejni dvorani Občine
Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora
biti nakazana do dne 4. 5. 2009, do 11. ure.
Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 013020100007805, sklic: 72210000-3301-1.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse

za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije, plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07). Predsednik komisije
izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo:
– na Občini Radovljica, kontaktna oseba
Marija Habjan, tel. 04/537-23-46 v delovnih
dneh od 14. 4. 2009 do 4. 5. 2009 od 10.
do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
Ob-2938/09
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), Programa prodaje
občinskega premoženja za leto 2009, sprejetega na Občinskem svetu Občine Cankova objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Cankova, Cankova 25, 9261
Cankova.
2. Predmet prodaje: dvosobno stanovanje na naslovu Cankova 25, 9261 Cankova, v izmeri 64.66 m2, pripisano pri vl. 157,
parc. št. 1015/2, k.o. Cankova.
Stanovanje je v prvem nadstropju poslovno-stanovanjske zgradbe v naselju Cankova in ima poseben vhod. Predkupno pravico ima drug etažni lastnik.
3. Vrsta pravnega posla: za predmet prodaje se sklene prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za stanovanje je 30.000
EUR, najnižji znesek višanja je 100 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko
določenega davka na promet nepremičnin
oziroma davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Cankova, št. 01352-0100012533, sklic 00-2009.
6. Plačilo kupnine: plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v sredo, dne 29. 4. 2009, v sejni sobi Občine Cankova, in sicer ob 15. uri.
8. Plačilo kavcije
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
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treba nakazati na transakcijski račun občine,
ki je naveden v 5. točki.
Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v
roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
9. Ogled predmetnega stanovanja: ogled
je mogoč vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi
informacijami na Občini Cankova, kontaktna oseba je Renata Žnidarič, tel. 02/54093-76.
10. Pogoj za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),

kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane,
prodajalec ne daje nikakršnih garancij za
nepremičnino.
Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec.
Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe Občine Cankova, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07).
Komisija iz prejšnjega odstavka lahko
začne postopek s soglasjem odgovorne
osebe Občine Cankova do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, pri čemer se
dražiteljem v roku 10 dni povrnejo plačane
varščine in izkazani stroški.
13. Objava javne dražbe: ta javna dražba
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajni način.
Občina Cankova

– notarsko overovljeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na javni dražbi pooblasti drugo pravno ali
fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavciji s
priloženo številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, pred začetkom dražbe izločeni iz
postopka.
11. Sklenitev prodajne pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po
zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Cankova zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe: nepremičnina
se proda v celoti po načelu videno–kupljeno,
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Razpisi delovnih mest
Ob-2910/09
Svet zavoda Dijaškega doma Maribor,
Gosposvetska cesta 89, 2000 Maribor, 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, 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 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) in kratek opis dosedanjih
delovnih izkušenj z življenjepisom pošljite
v 10 dneh po objavi razpisa na naslov Svet
zavoda Dijaškega doma Maribor, Gosposvetska cesta 89, 2000 Maribor, s pripisom
za razpis ravnatelja.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Sveta zavoda Dijaškega doma Maribor

Št. 121-40-100-20/09
Ob-2915/09
Zavod za zdravstveno varstvo Celje razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih in po sklepu Sveta Zavoda z dne 31. 3.
2009 prosto delovno mesto
direktorja zavoda.
Poleg splošnih, z zakonom določenih
pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri s specializacijo s področja dela zavoda;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji;
– najmanj 5 let delovne dobe po opravljenem specialističnem izpitu;
– da aktivno obvlada slovenski jezik in
najmanj en svetovni tuj jezik;
– da predloži program delovanja in razvoja zavoda.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasja ustanovitelja.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Oddelek poslovne koordinacije, Ipavčeva ul.
18, 3000 Celje, v roku 15 dni po objavi
razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Št. 110-34/2009
Ob-2952/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo):

– 2 prosti mesti državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik
oziroma temu strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen strokovni naslov, z
navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z
navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-2880/09
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
14. člena Pravilnika o sodnih izvedencih
in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02,
zadnja sprememba št. 84/08) in 12. člena
Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list
RS, št. 49/02, zadnja sprememba 71/07)
objavlja imenovanja sodnih izvedencev in
sodnih tolmačev z dne 25. 3. 2009:
Sodni izvedenci
Strokovno področje policijska in druga
pooblastila:
1. Dr. Tomaž Čas, imenovan za sodnega
izvedenca za področje »Policijska in druga
pooblastila – zasebno varstvo in uporaba
pooblastil na vseh področjih«.
Strokovno področje izvajanje ognjemetov in specialnih pirotehničnih efektov:
2. Aleš Ham, imenovan za sodnega izvedenca za področje »Izvajanje ognjemetov in
specialnih pirotehničnih efektov – odrska in
filmska pirotehnika«.
Strokovno področje pravo:
3. Vesna Cukrov, imenovana za sodno
izvedenko za področje »Pravo – javna naročila«.
Strokovno področje ekonomija:
4. Mag. Romana Fišer, imenovana za
sodno izvedenko za področje »Ekonomija –
finančne ustanove in borza«.
5. Mag. Nadja Zorko, imenovana za sodno izvedenko za področje »Ekonomija –
ocenjevanje vrednosti podjetij«.
6. Mag. Milan Matijevič, LL.M., imenovan
za sodnega izvedenca za področje »Ekonomija – davki«.
Strokovno področje gradbeništvo:
7. Štefan Lešnik, imenovan za sodnega izvedenca za področje »Gradbeništvo
– gradbeništvo splošno«.
8. Ksenija Štern, imenovana za sodno
izvedenko za področje »Gradbeništvo – geotehnika«.
9. Igor Pivec, imenovan za sodnega izvedenca za področje »Gradbeništvo – zaključna dela«.
10. Branko Mikec, imenovan za sodnega
izvedenca za področje »Gradbeništvo – zaključna dela«.
11. Bojan Sekereš, imenovan za sodnega izvedenca za področje »Gradbeništvo –
operativa in projektiranje«.
12. Mag. Primož Zupančič, imenovan za
sodnega izvedenca za področje »Gradbeništvo – operativa in projektiranje«.
13. Mag. Rajko Hovnik, imenovan za sodnega izvedenca za področje »Gradbeništvo – nizke gradnje, komunala in stavbna
zemljišča«.
14. Milenka Špenger Benko, imenovana
za sodno izvedenko za področje »Gradbeništvo – gradbeništvo splošno«.
Sodni tolmači
Nemški jezik:
15. Nataša Šegula, imenovana za sodno
tolmačko za nemški jezik.
16. Anita Peček, imenovana za sodno
tolmačko za nemški jezik.
17. Brigita Lovenjak, imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik.
18. Mag. Vesna Mrak Šeruga, imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik.

19. Patricija Kodrič, imenovana za sodno
tolmačko za nemški jezik.
20. Daniel Zelenik, imenovan za sodnega tolmača za nemški jezik.
21. Sebastjan Čagran, LL.M., imenovan
za sodnega tolmača za nemški jezik.
Angleški jezik:
22. Mag. Mojca Erman, imenovana za
sodno tolmačko za angleški jezik.
23. Tjaša Mihelič Žitko, imenovana za
sodno tolmačko za angleški jezik.
Hrvaški jezik:
24. Milorad Draganić, imenovan za sodnega tolmača za hrvaški jezik.
25. Šeherezada Delić, imenovana za sodno tolmačko za hrvaški jezik.
Srbski jezik:
26. Mag. Pavle Flere, imenovan za sodnega tolmača za srbski jezik.
27. Anida Sarajlić, imenovana za sodno
tolmačko za srbski jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 013-18/2009
Ob-2889/09
Po sklepu ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo št. 013-18/2009 z dne
30. 3. 2009 Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo objavlja
javni poziv
za predlaganje članov Sveta za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije,
ki jih v svet imenuje Vlada Republike
Slovenije
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07)
v 10. členu določa, da ima Svet za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki so imenovani, in
člane po položaju.
Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako,
da so zastopane vse znanstvene vede, šest
članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja
in predstavnikov gospodarskih družb, enega
člana kot predstavnika javnosti ter enega
člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po položaju so
predsednik Slovenske akademije znanosti
in umetnosti, rektorji univerz, ministra, pristojna za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter finance in predsednik Gospodarske
zbornice Slovenije.
Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska
in strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije.
2. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo poziva raziskovalne organizacije, univerze in samostojne visokošolske
zavode, Slovensko akademijo znanosti in
umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, da
posredujejo predloge kandidatov, ki se jih
bo imenovalo v Svet.
Na podlagi posredovanih predlogov bo
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov

in ga posredovalo v odločitev Vladi Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije;
b) univerze in samostojni visokošolski
zavodi, ki so vpisani v razvid visokošolskih
zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo;
c) Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
d) gospodarska in strokovna združenja;
e) strokovna združenja, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti in so vpisana v evidenco
raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
f) druge nevladne organizacije (društva,
ustanove, zadruge, privatni zavodi itd.), ki
delujejo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
g) reprezentativni sindikati s področja
raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Upravičenost predlagateljstva dokazuje
pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz d), f) in g) točke prejšnjega odstavka
o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij,
navedenih v prvem odstavku 2. točke tega
poziva.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko
utemeljitev predloga.
5. Predlog s podatki, navedenimi pod
točko 3. in točko 4., posredujte na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za
znanost (kandidati za Svet za znanost in
tehnologijo), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
6. Predloge za članstvo v Svetu je treba
poslati v 15 dneh od dneva objave javnega
poziva v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 007-39/2009/10
Ob-2893/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07, 84/08) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Bojane Moškrič kot sodne izvedenke,
imenovane za strokovno področje psihologije – klinične psihologije, dodelitve otrok
po razvezi zakonske zveze in primernost
starševstva, z dnem 25. 3. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 433-03
Ob-2883/09
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95), objavljamo
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javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/58973-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja delov nepremičnin v naslednjih krajih:
– Naklo pri Kranju
vrsta
nepremičnine:
6/27
delež
parc. št. 60/1, dvorišče 5852 m2, poslovna
stavba 449 m2, funkcionalni objekt 31 m2,
parc. št. 61/1, poslovna stavba 5140 m2,
parc. št. 61/3, njiva 223 m2, vl. št. 271, k.o.
Pivka, v naravi 1500 m2 skladišča.
Izhodiščna cena je 215.000,00 EUR.
– Novo mesto – Bršljin
vrsta
nepremičnine:
1/6
delež
parc. št. 578/39, poslovna stavba 1547 m2,
parc. št. 578/38, poslovna stavba 829 m2,
parc. št. 578/37, poslovna stavba 831 m2,
vse vl. št. 1452, k.o. Bršljin, v naravi 1000
m2 skladišča.
Izhodiščna cena je 145.000,00 EUR.
– Šempeter pri Novi Gorici
vrsta nepremičnine: 63/100 delež
parc. št. 3240/3, poslovna stavba 650 m2,
vl. št. 2338, k.o. Šempeter, v naravi 532 m2
skladišča.
Izhodiščna cena je 75.000,00 EUR.
– Most na Soči
vrsta nepremičnine: 7/100 delež
parc. št. 918, poslovna stavba 1913 m2,
vl. št. 725, k.o. Most na Soči, v naravi
140 m2 skladišča.
Izhodiščna cena je 14.000,00 EUR.
– Rogaška Slatina
vrsta nepremičnine: 75/1000 delež
parc. št. 843/4, poslovna stavba 642 m2,
vl. št. 1190, k.o. Rogaška Slatina v naravi
158,90 m2 skladišča.
Izhodiščna cena je 25.000, EUR.
b) nepremičnine se prodajajo, po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa, plača kupec.
Deleži podnih skladišč predstavljajo idealne solastniške deleže, na katerih obstaja
predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnine bodo prodane ponudnikom, ki bodo ponudili najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudniki ne sklenejo pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da
odstopajo od pogodbe. V tem primeru se
kavcija ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri
BACA, št. 29000-0055148819. Položena
kavcija se všteva v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri
BACA, št. 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 24. 4. 2009, do 12. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
dela podnih skladišč – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– izjavo, da so plačani vsi davki in prispevki,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju ponudb za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 4. 2009 ob 13. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-2887/09
Na podlagi 2., 19. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu
s 44. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07) Žale Javno podjetje,
d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Žale Javno podjetje, d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je stanovanje – garsonjera v skupni izmeri 37,5 m², v 4. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Breg 16,
Ljubljana (del. parc. št. *206/1, k.o. Ljubljana
mesto, ZKV 209).
Stanovanje v skupni izmeri 37,5 m² predstavlja:
– soba: 24,30 m²,
– kuhinja: 10,35 m²,
– shramba: 1,80 m²,
– wc: 0,68 m²,
– klet v skupni rabi, v izmeri 0,39 m².
Stavba, v kateri se stanovanje – garsonjera nahaja, je locirana v ožjem mestnem
jedru Ljubljane. Stavba ima pritličje in štiri
nadstropja; v pritličju so poslovni prostori in
trgovski lokal, v nadstropjih so stanovanja.
Stavba nima dvigala – etaže so dostopne
po stopnicah. Stanovanje je obrnjeno na
cestno stran.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je
last Žale Javno podjetje, d.o.o. Nepremičnina, je trenutno prosta – nezasedena.
Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam,
zato se nepremičnina prodaja kot solastniški
delež v višini 1/13 na celotni nepremičnini.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna
pogodba.
4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
ponujene cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati/nakazati na transakcijski račun Žale Javno podjetje d.o.o., št. 031001000003073, pri SKB d.d., s pripisom »varščina za nakup nepremičnine – stanovanje
Breg 16«. Položena varščina se izbranemu

ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino,
neizbranim ponudnikom pa bo varščina vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb, na njihov osebni oziroma
transakcijski račun.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
kupec predložiti ponudbo oziroma elementi,
ki naj jih ponudba vsebuje:
– V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
– Nepremičnina se prodaja oziroma kupuje po načelu videno – kupljeno.
– Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe
v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanje
Breg 16«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov
oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki ponudbe predložijo v tajništvu Žale Javno podjetje,
d.o.o., Ljubljana ali pošljejo priporočeno po
pošti na naslov: Žale Javno podjetje, d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
– Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko osebnega oziroma
transakcijskega računa ter navedbo banke,
pri kateri je le-ta odprt za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetnik posameznik) oziroma sklep o vpisu v
poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši
od 3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v
primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen,
da etažna lastnina za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, še ni urejena ter da je seznanjen, da kupuje solastniški delež v višini
1/13 na celotni nepremičnini parc. št. *206/1,
k.o. Ljubljana mesto, ZKV 209,
– izjava ponudnika o vezanosti na ponudbo do sklenitve prodajne pogodbe.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po
prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva k
podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, se njegova
varščina zadrži in velja, da je odstopil od
pogodbe.
– Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Pri izbiri
najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine
– najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno kupnino.
– V primeru, da je podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo
ponudbeno ceno, si Žale Javno podjetje,
d.o.o. pridržuje pravico, da z njimi opravi
dodatna pogajanja.
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– Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe,
imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne
bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil
in o tem obvestil ponudnika.
– Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni
pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena
vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem
javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva
odpiranja prispelih ponudb.
6. Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, je 95.000,00 EUR.
V izhodiščno ceno ni vključen davek na
promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati
izbrani ponudnik oziroma kupec. Kupec nosi
tudi vse preostale stroške pravnega posla.
7. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik oziroma kupec je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve
računa s strani prodajalca – Žale Javno podjetje, d.o.o., katerega bo prodajalec izstavil
na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s
strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do torka, 5. 5.
2009, do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele
po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v
torek, dne 5. 5. 2009, ob 12. uri, v prostorih
Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2,
Ljubljana, v sobi št. 10/1. nadstropje.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Postopek javnega odpiranja ponudb
vodi komisija, imenovana s strani direktorja
Žale Javno podjetje, d.o.o.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti
razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma
čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora
biti ponudba veljavna najmanj do vključno
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
11. Žale Javno podjetje, d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja
ponudb ne izbere nobene izmed prispelih
ponudb oziroma da začeti postopek prodaje
nepremičnine ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
12. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s
prodajo predmetne nepremičnine oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja
ponudb lahko interesenti dobijo na Javnem podjetju Žale, d.o.o., Med hmeljniki
2, Ljubljana, Mojca Kuk, tel. 01/420-17-20,
e-pošta: mojca.kuk@zale.si ter na spletni
strani www.zale.si.
13. Ogled nepremičnine je možen na
podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v prejšnji točki.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Ob-2888/09
Na podlagi 21. člena Zakona o pogrebni
in pokopališki dejavnosti Žale, javno podjetje d.o.o., objavlja

zbiranje ponudb
za oddajo v najem za nedoločen čas
grobni prostor št.: A1ZIDAD219G na katerem se nahaja spomeniško zaščiteno nagrobno obeležje. Izbrani ponudnik bo sklenil
najemno pogodbo za grobni prostor za nedoločen čas, pod splošnimi pogoji upravljavca pokopališča, s posebnim aneksom k pogodbi pa bo zavezan, da bo na svoje stroške
v roku dveh let obnovil nagrobno obeležje
skladno Kulturnovarstvenimi pogoji za podpis najemne pogodbe št. 709/2001B-MAK
z dne 5. 3. 2008 in skladno s konkretnimi
smernicami in zahtevami, ki jih bo pripravil
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana.
Dokument s Kulturnovarstvenimi pogoji
lahko interesenti prevzamejo osebno na naslovu Žale d.o.o., Med hmeljniki 2. Ljubljana,
v tajništvu podjetja vsak delovni dan med 7.
in 15. uro.
Pričakovana minimalna ponudba je
1.430,00 €.
Ponudba mora vsebovati osebne podatke ponudnika z naslovom, telefonsko
številko kontaktne osebe, izjavo, da je seznanjen s kulturnovarstvenimi pogoji za
podpis najemniške pogodbe za obravnavano grobnico in ponujeni znesek v evrih,
katerega je potrebno plačati ob sklenitvi
najemne pogodbe. Merilo za izbor bo višina ponudbe.
Ponudbe v zaprti kuverti lahko oddajo
fizične ali pravne osebe v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Žale
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana s
pripisom: »Za najem grobnega prostora«.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v roku
8 dni po poteku roka za zbiranje ponudb.
Če izbrani ponudnik v roku 60 dni ne sklene najemne pogodbe in aneksa ter vplača
ponujen znesek, se bo postopek izbire najemnika ponovil. Žale, javno podjetje d.o.o.
ni zavezano k sklenitvi najemne pogodbe z
nobenim ponudnikom.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Št. 1-559/09
Ob-2872/09
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s
stvarnim premoženjem – 1: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: lokomotiv,
izločenih iz prometa.
Lokacija nahajanja: SŽ-Centralne delavnice Ljubljana, Zaloška cesta 217, odstavni
tiri.
Predmet prodaje obsega:
– 6 lokomotiv, serije 362, izločenih iz
prometa.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 91.200,00 EUR brez DDV.
Zainteresirani ponudniki so v 11. dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom
prodaje in v skladu s tem navodilom v
13. dneh po objavi vabila predložiti svoje
ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila
so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske
železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in
sicer po faksu 01/29-14-833 ali elektronski
pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
23. 4. 2009.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Slovenske železnice, d.o.o.
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Št. 478-72/2008
Ob-2869/09
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina na podlagi 9., 10. in
33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02,
41/05 in 92/05) in sklepa Občinskega sveta
Občine Ajdovščina št. 478-72/2008, sprejetega na seji dne 26. 3. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Namen, predmet prodaje in opis nepremičnine
Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja spodaj navedenega stavbnega zemljišča v k.o. Šturje, in sicer za izgradnjo doma
za izvajanje institucionalnega varstva starejših:
– parc. št. 1428/7 v izmeri 1397 m2,
vl. št. 1659 k.o. Šturje.
Nepremičnina se nahaja jugovzhodno
od obstoječega doma starejših občanov na
Ribniku v Ajdovščini.
3. Ponudbena cena: najmanjša ponudbena cena za nepremičnino navedeno v drugi
točki znaša 56 €/m2 oziroma 78.232,00 €.
4. Izbira ponudnika
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino,
vendar najmanj v višini ponudbene cene.
Izbran ponudnik je dolžan plačati tudi
20% DDV od dosežene ponudbene cene.
5. Predkupna pravica Občine Ajdovščina: kupec se mora obvezati, da bo v primeru
prodaje nepremičnine, ki je predmet te javne
ponudbe, le-to, v primeru prodaje, najprej
ponudil prodajalcu (Občini Ajdovščina), preden bi ponudbo dal drugim zainteresiranim
osebam, in sicer pod enakimi pogoji, kot bi
jo ponudil drugim interesentom. Predkupna
pravica Občine Ajdovščina se ustanovi za
dobo 5 let.
6. Drugi pogoji
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno« in
brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske
unije, pravne osebe s sedežem v državah,
ki so članice Evropske unije in tujci kot jih
opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev
na nepremičninah v RS.
c) Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje
do 22. 5. 2009.
d) Izbrani najugodnejši ponudnik mora
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po izboru in plačati celotno kupnino
vključno z davkom na dodano vrednost v
roku 8 dni od izstavitve računa.
e) Ponudniki morajo v roku za oddajo
ponudbe za razpis plačati na Podračun EZR
Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597,
odprt pri Upravi RS za javna plačila varščino, ki znaša 8.000,00 EUR.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma iz-
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polnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
f) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
8. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument, iz katerega bo razvidna
glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od
30 dni (izpis iz poslovnega registra Slovenije); kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje
državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da se strinja in sprejema vse
pogoje iz tega razpisa.
9. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine za
izgradnjo doma starejših«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine
Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo
pravilno označene prispele do torka 5. 5.
2009 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih
pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob
10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
10. Informacije: dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali na
tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja
Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-2870/09
Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, Brežice, na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/08) in Programa prodaje stvarnega
premoženja Občine Brežice za leto 2008 in
2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/49915-00, faks 07/499-00-52, e-naslov: obcina.
brezice@brezice.si.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Brežice (v
nadaljevanju: pristojna komisija).
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stvarnega premoženja:
2.1. Nepremičnine parc. št. 337/9, travnik v izmeri 327 m², 337/14, travnik v izmeri
54 m², 337/15, travnik v izmeri 41 m² in
337/16, travnik v izmeri 6 m², vse vpisane pri
vložni št. 216, k.o. Zakot, ki so po osnovni
namenski rabi stavbna zemljišča in skladno
z Odlokom o ureditvenem načrtu »Poslovni
center Brežice« (Uradni list RS, št. 43/00,
4/02 in 83/05), tvorijo eno gradbeno parcelo,
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kjer je predvidena individualna stanovanjska
gradnja (P+1+M), z možnostjo opravljanja
nemoteče poslovne dejavnosti.
Nepremičnine pod to točko se prodajajo
skupaj. Izhodiščna cena: 34.200,00 EUR.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Navedena izklicna cena ne vključuje 20%
davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2 Nepremičnina parc. št. 337/10, travnik v izmeri 491 m², vpisana pri vl. št. 216,
k.o. Zakot. Predmetna parcela je po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče, kjer
je skladno z Odlokom o ureditvenem načrtu »Poslovni center Brežice« (Uradni list
RS, št. 43/00, 4/02 in 83/05) predvidena
individualna stanovanjska gradnja (P+1+M),
z možnostjo opravljanja nemoteče poslovne
dejavnosti.
Izhodiščna cena je 39.220,00 EUR.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Navedena cena je izklicna cena in ne vključujejo 20% davka na dodano vrednost, katerega plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno–kupljeno.
3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija.
3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v
7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo
brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino.
4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe
4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% ponujene
cene, posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385, z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb« z navedbo zaporedne številke nepremičnine. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino.
4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine, za katero
daje ponudbo in ponujeno kupnino.
4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še:
– originalno potrdilo o vplačani kavciji in
priloženo številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega urada
o plačanih davkih in prispevkih, če gre za
kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora
priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v
njegovi državi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),

– potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR – pravne
osebe in 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 v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokade TRR).
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, do 20. 4. 2009, do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup
nepremičnin št. 478-20/2008, Ne odpiraj«
Na hrbtni strani mora bit označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo pristojna komisija kot kriterij upoštevala
višino ponujene kupnine, kot bistvene sestavine ponudbe.
5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija
izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati
najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko v
roku 5 dni pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
5.6 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrne vplačana varščina brez
obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do
odškodnine.
5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina
brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani
ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Brežice pravico zadržati
vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s
pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na podračun pri UJP Krško,
št.: 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete
prodaje pod točko 2.
8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 07/49-91-530 (Branko Musar) ali e-pošti:
obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si.
Občina Brežice
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Št.

Št. 610-7/2009
Ob-2914/09
Na podlagi 57., 58., 61., 62., člena in
členov od 100. do 113. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) ter Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) Občina
Krško objavlja

Opis predmeta prodaje:
a) parc. št. 3204/5, k.o. Hrpelje, 745 m2,
b) parc. št. 2947, k.o. Hrpelje, 636 m2.
2. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja: prodaja nepremičnin.
Izklicna cena:
a) za nepremičnino parc. št. 3204/5 je
izklicna cena 50.000,00 EUR,
b) za nepremičnino parc. št. 2947 je izklicna cena 72.000,00 EUR.
Izklicna cena je določena v skladu z
Oceno vrednosti nepremičnine, ki jo je v
januarju 2009 izdelal zapriseženi sodni cenilec Drago Dujmovič, univ. dipl. inž. grad. in
ne vključuje pripadajočega davka.
3. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke,
– ponujeno ceno,
– kopijo osebnega dokumenta za fizične
osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine.
4. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje - Kozina št. 012350100006141, znaša 10% od izklicne cene v
točki 2 ter se uspelim ponudnikom vračuna v
kupnino, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po
izvedbi razpisa, brez obresti.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
6. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek
17. 4. 2009, do 12. ure. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe komisija ne bo upoštevala pri izbiri.
7. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 30 dni od oddaje ponudbe.
8. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, reška cesta 14, 6240 Kozina, z
oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin«.
9. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.
10. O izbiri najustreznejših ponudnikov
za prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po
sprejemu sklepa o izbiri.
11. Pogodbo o prodaji nepremičnine
mora ponudnik skleniti najpozneje v roku
8 dni po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh
od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se
šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine
Hrpelje - Kozina.
12. Prehod lastništva: po poplačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških,
se bo kupcu nepremičnina izročila v last in
posest s pravico vknjižbe lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo.
Do poplačila celotne kupnine ostane posestnik in lastnik prodajalec ter obdrži v svoji
posesti sklenjeno kupoprodajno pogodbo, ki
jo kupcu izroči, ko mu ta predloži potrdilo o
plačilu celotne kupnine.
13. Ustavitev postopka: komisija oziroma
prodajalec lahko začeti postopek prodaje
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi
brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se ponudniku povrne vplačana varščina ter izkazani
stroški prevzema razpisne dokumentacije
brez obresti v roku 10 dni.

javni poziv
za izbor organizatorja programov,
izobraževanja in prireditev preglednega
značaja na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti ter izvajanja drugih
prireditev
z oznako JP-K-1-2009
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega poziva so programi, izobraževanja in prireditve preglednega
značaja na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, organizacija likovnih razstav v
Galeriji Krško ter organizacija drugih prireditev na območjih kulturne dediščine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na poziv se lahko prijavijo:
1. javni skladi, zavodi in društva, ki niso
upravičeni do sredstev iz drugih razpisov in
pozivov Občine Krško in niso sofinancirani
kot neposredni proračunski uporabniki.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost poziva je 33.798,00 EUR.
5. Merila za izbor izvajalca in projektov
Programi in projekti (v nadaljevanju projekti):
1. Kakovost in prepoznavnost projekta.
2. Neprofitnost.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Predvidena dostopnost projekta javnosti.
5. Prireditve preglednega značaja.
6. Organizacija izobraževalnih programov, ki so namenjeni izobraževanju mentorjev in članov društev Občine Krško.
7. Uresničevanje ciljev, ki so pomembni v
občinskem, regijskem ali državnem merilu.
8. Oživljanje območij kulturne dediščine.
Vsak projekt mora biti ocenjen v prvih
štirih točkah in vsaj v dveh merilih od točke
5 do 8.
Izvajalci:
Strokovna komisija bo upoštevala tudi
naslednja merila:
– realna možnost izvedbe projekta (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike),
– dosedanje delo in reference prijaviteljev, vodij programov in udeležencev; prijavitelj že najmanj pet let deluje na področju
poziva na območju Občine Krško (vsaj z
delom programa),
– ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg
redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en projekt, ki se je vsaj delno
izvajal v Občini Krško).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na poziv in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– ocenjevalni list za vsak prijavljeni projekt (vsi prijavitelji).
Prijave na poziv morajo biti popolne, naknadno dopolnjevanje po izteku roka za predložitev prijav ni možno.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2009 morajo biti porabljena v letu
2009.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prispeti najpozneje
do 11. maja 2009 do 12. ure na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
Posamezna prijava na javni poziv mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz dokumentacije pozivna naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni poziv JP-K-1-2009«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila vsak petek ob 9. uri v času
trajanja poziva in najkasneje dan po zaključku poziva, 12. 5. 2009, ob 15. uri, v sejni
sobi »D« Občine Krško. Odpiranje prijav
je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
10. Izid poziva: prijavitelji bodo o izidu
javnega poziva obveščeni najpozneje v 30
dneh od zadnjega datuma odpiranja prijav.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
Dodatne informacije posreduje Oskar
Zoran Zelič, tel. 07/498-12-84, e-mail: oskarzoran.zelic@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-2916/09
Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta
14, Hrpelje, 6240 Kozina, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka
o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 8/08) in Letnega načrta pridobivanja in prodaje stvarnega
premožennja za leto 2009
prodajo nepremičnin po metodi javnega
zbiranja ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje,
Kozina.
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14. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
15. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini
Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
tel. 05/680-01-50, od ponedeljka do petka, v
času od 9. do 11. ure (Andrej Bolčič).
Občina Hrpelje - Kozina
47802-6/2009-1
Ob-2922/09
Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici, na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 12/03,
77/03 in 84/07) ter na podlagi 14. člena
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Ur. l.
RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) in sklepa 25.
seje Občinskega sveta Občine Šempeter Vrtojba z dne 26. marca 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je:
Zemljišče parc. št. 9122, njiva v izmeri
700 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Novi Gorici, pri vl. št. 2526, k.o.
Šempeter, v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, ki se nahaja na območju Lokacijskega
načrta Smete.
Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino znaša 70.000,00 EUR. V ceni ni zajet
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Osnovni kriterij, po katerem
se bodo vrednotile ponudbe, je poleg najvišje ponujene cene še terminsko opredeljen
program investicije kandidata. Prednost ima
tisti kandidat, ki je že lastnik na kompleksu
Smete in je pripravljen takoj plačati akontacijo komunalnega prispevka na svoji parceli, ki bo povečan za odmerjeni komunalni
prispevek na novo kupljeni parceli in ostalih
pripadajočih parcelah, skladno s prostorsko
ureditvijo lokacijskega načrta Občinski lokacijski načrt – Smete v Šempetru pri Gorici z
dne 28. april 2005.
II. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
torka, 21. aprila 2009, do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka
prispele na prodajalčev naslov.
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III. Ponudniki morajo pisne ponudbe
predložiti v zaprti ovojnici z vidno oznako
»Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj« na naslov Občina Šempeter - Vrtojba,
Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici.
IV. 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 od izhodiščne
cene določene s cenitvijo.
Ponudbi je treba priložiti:
– terminsko opredeljen program investicije in izjavo, da bo poravnal komunalni
prispevek,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. računa za primer vračila 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,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo fizično ali pravno
osebo,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi strinja in da sprejme razpisane pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
V. Ponudnik mora plačati varščino na račun prodajalca 01383-0100014409, sklic 00
722100-09, v višini 10% izhodiščne cene.
Uspelemu ponudniku se varščina vračuna v
kupnino, neuspelim pa se vrne brez obresti
v roku 30 dni po zaključku postopka prodaje
nepremičnine.
VI. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo bo imenoval
župan Občine Šempeter - Vrtojba. Odpiranje ponudb bo 21. aprila 2009, ob 13. uri, v

sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta
goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo
oddane v skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
VII. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
15 dni od prejema sklepa o izbiri podpisati
prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh
plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k
podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika, hkrati pa zadržati varščino
ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača
celotne kupnine.
VIII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe ter plačati
vse pripadajoče javne dajatve.
IX. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter tudi
da lahko do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila
kakršnekoli odškodnine.
X. Postopek bo vodila posebna Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Regina Dragoljević, tel.
05/33-51-000, elektronski naslov: regina.
dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.
Občina Šempeter - Vrtojba
Ob-2877/09
Družba Adria Capital Koper, finančni inženiring, d.d. Pristaniška 8, 6000 Koper (v
nadaljevanju: izdajatelj) na podlagi Zakona o
trgu finančnih instrumentov (ZTFI) obvešča,
da število delnic z glasovalno pravico izdajatelja na dan 31. 3. 2009 znaša 463.604 delnic, saj 10.670 delnic oziroma 2,02% delnic
družbe, ki jih je pridobila družba Mercata,
finančna družba, d.d., Ljubljana, Trg repub
like 3, predstavlja lastne delnice, ker ima
izdajatelj v družbi Mercata, finančna družba,
d.d., Ljubljana, Trg republike 3, neposredni
večinski delež in gre za razmerje obvladujoče in odvisne družbe.
Adria Capital Koper,
finančni inženiring, d.d.
direktor družbe
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2876/09
Zveza neodvisnih Slovenije objavlja
skrajšano poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1.
do 31. 12. 2008
Prihodki
– prihodki občin - lokal. skup.
– drugi prihodki
Celotni prihodki:
Odhodki:
– stroški storitev
– stroški materiala
Skupaj:

2008
5.750.42 EUR
»
5.750.42 EUR

2007
6.939.93 EUR
»
6.939.93 EUR

5.750.42 EUR

5.609.93 EUR
1.330.00 EUR
6.939.93 EUR.

5.750.42 EUR

ZNS Maribor
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Evidence sindikatov
Št. 101-12/2009-3,
Ob-2347/09
Statut Sindikata novinarjev Mladinske knjige Založbe, Slovenska cesta 29,
Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Center na podlagi odločbe, št. 028-8/2004-2 z dne 15. 6. 2004 in
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 295 z dnem 15. 6. 2004,
se z dnem 11. 3. 2009 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2875/09
Družba Plastoform tovarna plastičnih
elementov d.o.o. Šmarjeta, Šmarjeta 64,
8220 Šmarješke Toplice, v skladu s prvim
odstavkom 629. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvešča družbenike, upnike in svet delavcev o nameravani
delitvi družbe Plastoform d.o.o. Šmarjeta,
po postopku izčlenitve z ustanovitvijo nove
družbe.
Direktor družbe Plastoform d.o.o. Šmarjeta je registrskemu organu – Okrožnemu
sodišču v Novem mestu predložil Delitveni načrt prenosne družbe Plastoform d.o.o.
Šmarjeta, z vsemi prilogami.
Družbenikom, delavcem in upnikom
družbe Plastoform d.o.o. Šmarjeta je na sedežu družbe na naslovu Šmarjeta 64, 8220
Šmarješke Toplice, omogočen pregled delitvenega načrta in vseh ostalih listin v zvezi
z delitvijo.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi ob odločanju družbenikov o delitvi. Na
začetku obravnave bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju za delitev družbenike
obvestil o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe, v obdobju od sestave
delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Plastoform d.o.o. Šmarjeta
direktor: Gregorčič Franc

Sklici skupščin
Ob-2874/09
Na podlagi 27. člena statuta družbe Lesokov Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov
43, 8250 Brežice, sklicuje uprava
16. sejo skupščine
družbe Lesokov Brežice d.d.,
ki bo dne 14. 5. 2009, ob 14. uri na sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 43.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine po
predlogu uprave. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Alojz Vidic iz Sevnice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2008 in Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) ugotovi se, da je na dan 31. 12. 2008
bilančna izguba oziroma bilančni dobiček
enak 0 EUR,
b) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2008.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe z čistopisom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) V prečiščenem besedilu statuta delniške družbe Lesokov Brežice d.d., ki ga je
potrdil notar Alojz Vidic dne 17. 4. 2008 se
spremeni 9. člen, tako da glasi:
“Družbo zastopa in predstavlja direktor. Direktor lahko podeli prokuro. Za podelitev prokure potrebuje soglasje nadzornega sveta.”
b) Sprejme se čistopis statuta s sprejetimi spremembami iz predhodne točke. Za
podpis prečiščenega besedila statuta se pooblasti predsednika skupščine.
5. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta, imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: glede
na to, da je član nadzornega sveta Jernej
Zorko, Vidova pot 1, 8259 Bizeljsko, podal
izjavo o odstopu iz nadzornega sveta družbe z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta, se namesto njega za člana
nadzornega sveta družbe od 15. 5. 2009 za
mandatno obdobje 4 let imenuje Božidarja
Zorko, Vidova pot 1, 8259 Bizeljsko, po poklicu ekonomista, upokojenega dosedanjega direktorja družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo tri dni pred skupščino in so
kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo
pri centralnem registru deset dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo nasprotne predloge na sedežu družbe. Predlogi delničarjev so lahko
le pisni in razumno utemeljeni.
Če se ugotovi, da na dan zasedanja
skupščine ob napovedani uri ni zagotovljena
sklepčnost, se zasedanje skupščine preloži
in se z istim dnevnim redom opravi ob isti uri
sedmi delovni dan od dneva napovedanega
prvega zasedanja.
Lesokov Brežice d.d.
direktor družbe
Ob-2879/09
Na podlagi 18. člena Statuta družbe Nolik Kočevje d.d. uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Nolik d.d.,
ki bo v ponedeljek, 11. maja 2009, ob
13. uri, v sejni sobi na sedežu družbe Nolik d.d. v Kočevju, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave je:
Za predsednika skupščine se izvoli: Bogdan Kukovec.

Za preštevalki glasov se izvoli: Natašo
Lisac in Zlatico Arko.
Seji bo prisostvovala notarka: mag. Nina
Češarek.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila za družbo Nolik d.d. in konsolidiranega
letnega poročila skupine Nolik, skupno z
računovodskimi izkazi za leto 2008 in poročilom neodvisnega revizorja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani in potrjuje revidirano letno poročilo družbe Nolik d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine Nolik, skupno
z računovodskimi izkazi za leto 2008 in poročilom neodvisnega revizorja.
3. Razporeditev bilančnega dobička.
Na podlagi sprejetega letnega poročila
za leto 2008 uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
bilančni dobiček v višini 107.633,59 € ostane nerazporejen.
4. Poročilo nadzornega sveta Nolik d.d. v
zvezi z letnim poročilom za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta Nolik d.d.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina na predlog nadzornega sveta za revidiranje računovodskih izkazov Nolik d.d. in skupine
Nolik za leto 2009 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo LM Veritas d.o.o., Dunajska
106, 1000 Ljubljana.
6. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo ter podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi Nolik d.d.
Popolno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v sejni sobi, vsak
delovni dan od 13. do 15. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje
tri delovne dni pred sejo skupščine. Njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo imeti
pooblastila.
Udeležence skupščine prosimo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo pol ure pred
začetkom skupščine.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V
primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina isti dan ob 14. uri v istem prostoru, z enakim dnevnim redom in bo veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Nolik d.d.
uprava družbe
Ob-2921/09
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) in statuta družbe uprava
družbe GA, gospodinjski aparati d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana sklicuje
skupščino
družbe GA, gospodinjski aparati d.d.,
ki bo v Ljubljani, dne 12. 5. 2009, s pričetkom ob 9. uri, na sedežu družbe GA,
gospodinjski aparati d.d., Šmartinska cesta
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152, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet družbe): za predsedujočega
skupščine se imenuje dr. Matej Penca, za
člana verifikacijske komisije se imenujeta
Franc Švajger in mag. Primož Penca.
2. Povečanje osnovnega kapitala z vložki
(333. člen ZGD-1), z izključitvijo prednostne
pravice dosedanjih delničarjev.
Predlogi sklepov (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):
a) Osnovni kapital družbe se poveča z
novimi denarnimi vložki za 102.165,00 EUR,
tako da po povečanju znaša 464.955,00
EUR.
Povečanje se izvede z novimi denarnimi
vložki, z izdajo 24.500 novih navadnih imenskih kosovnih delnic.
Emisijska oziroma prodajna vrednost
vsake nove delnice znaša 4,17 EUR, skupna emisijska vrednost povečanja pa glede
na dejansko število vpisanih delnic znaša
102.165,00 EUR.
Ob nakupu oziroma pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register
mora biti na vsako vpisano delnico vplačano
4,17 EUR.
b) Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic se v
celoti izključi.
Nove delnice v celoti vpiše in vplača
družba Aliansa d.o.o., Gotovlje, zato bo prva
prodaja novih delnic potekala brez ponudbe
javnosti in brez objave prospekta.
Delnice se vpišejo s pisno izjavo (vpisnim
potrdilom), v osmih dneh od vpisa sklepa o
povečanju osnovnega kapitala v sodni register, vplačajo pa na račun družbe pri banki.
c) Končno število novih delnic in končni
znesek povečanja osnovnega kapitala na
podlagi tega sklepa skupščine s sklepom
določi uprava družbe, ob soglasju nadzornega sveta, glede na število dejansko vpisanih
in vplačanih delnic.
d) Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register družba GA, gospodinjski aparati d.d., Šmartinska cesta 152, 1000
Ljubljana izda 24.500 novih navadnih imenskih kosovnih delnic z emisijsko vrednostjo
4,17 EUR vsaka.
Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.
Vpis povečanja osnovnega kapitala in
izdaja navadnih kosovnih delnic bosta objavljena v Uradnem listu RS.
Delnice so prenosljive in se prenašajo v
skladu z zakonom in določbami 9. in 10. člena statuta družbe in dajejo imetniku pravice
iz drugega odstavka 176. člena ZGD-1 in 6.
člena statuta družbe.
V primeru, da izvedba povečanja osnovnega kapitala ne bo vpisana v sodni register
v roku enega leta od dneva sprejetja tega
sklepa, se vpisnikom opravljena plačila za
delnice na njihovo zahtevo vrnejo v nadaljnjih petnajstih dneh.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet družbe)
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
še nadalje spremeni statut družbe, tako da
ga uskladi z izvedbo povečanja osnovnega
kapitala družbe in izdajo novih delnic.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
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Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so 3 dni
pred zasedanjem skupščine vpisani v delniški knjigi in ostanejo vpisani do zaključka
skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki se najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki vključuje besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo, predloge sklepov z utemeljitvami,
pisno poročilo uprave družbe o utemeljenem
razlogu za izključitev prednostne pravice
delničarjev in z utemeljitvijo predlaganega
emisijskega zneska, je od dneva objave
tega sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine dostopno na sedežu
družbe GA, gospodinjski aparati d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v času od
9. do 13. ure. Gradivo bo predloženo tudi na
zasedanju skupščine.
GA, gospodinjski aparati d.d.
mag. Primož Penca, predsednik uprave
Ob-2941/09
Na podlagi 441. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. točke statuta delniške
družbe Sava hoteli Bled d.d. sklicujeva
3. skupščino
družbenikov Sava hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.d. Cankarjeva
6, Bled
Skupščina bo 14. 5. 2009, ob 9. uri, na
sedežu družbe na Bledu, v dvorani Libertas v Golf hotelu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa.
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina,
– za preštevalki glasov Kelbl Branka in
Duška Janša.
2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2008.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina sprejema predlog uprave
in nadzornega sveta, da bilančni dobiček za
leto 2008 v višini 5.184.965,98 EUR ostane
nerazporejen.
3. Potrditev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.
4. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Osnovni kapital družbe Sava hoteli Bled,
Hotelirstvo in turizem, d.d. se poveča iz
11.432.245,15 EUR EUR na 11.844.234,19
EUR. Povečanje osnovnega kapitala se
opravi z izdajo skupno 411.989 novih kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe,
ki skupaj z že izdanimi delnicami z oznako
SHBR tvorijo isti razred.
Celoten osnovni kapital družbe je po povečanju osnovnega kapitala razdeljen na
skupno 11.844.234 kosovnih, navadnih,
imenskih delnic družbe, pri čemer pripada
posamezni kosovni delnici v osnovnem ka-

pitalu enak delež in enak pripadajoči znesek.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z novim stvarnim vložkom v znesku
411.989,04 EUR, katerega predmet so premičnine, in sicer oprema restavracije Panorama, kot je razvidna iz stanja osnovnih
sredstev na dan 31. 12. 2008, ki je priloga
in sestavni del tega sklepa.
Predmeti stvarnega vložka in njihova poštena vrednost so razvidni tudi iz poročila
revizorja o reviziji stvarnega vložka.
Novoizdane delnice so kosovne, navadne, imenske in so prenosljive v skladu z
določili zakona in statuta. Navadne delnice
so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi
delnicami družbe isti razred.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Nove delnice bo v celoti prevzela in zanje zagotovila stvarni vložek družba SAVA,
družba za upravljanje in financiranje, d.d.,
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, matična
številka: 5111358000.
Pridobitev predmeta stvarnega vložka bo
opravljena na podlagi pogodbe o izročitvi
in prevzemu stvarnega vložka na podlagi
katere bo predmet stvarnega vložka izročen družbi.
Povečanje osnovnega kapitala je veljavno, če je predmet stvarnega vložka v celoti
izročen družbi. Z dnem vpisa skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala
v sodni register je kapital družbe povečan,
šteje se, da so vse nove delnice polno vplačane.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da v skladu z določilom prvega
odstavka 329. člena ZGD-1 opravi spremembo statuta družbe, ki zadeva zgolj
uskladitev njegovega besedila s sprejetimi
sklepi iz te točke dnevnega reda in sprejme
čistopis statuta.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet daje predlog sklepa:
Na podlagi odstopne izjave z dne 28.
11. 2008 je dosedanjemu članu nadzornega
sveta Vinku Perčiču prenehal mandat.
Za člana nadzornega sveta se imenuje
Andrej Šprajc s stalnim prebivališčem Bevkova 4, Brežice, do izteka mandata članom
nadzornega sveta, imenovanim na skupščini družbe dne 12. 12. 2007.
6. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja družbe se imenuje revizorska družba KPMG iz Ljubljane, Železna cesta 8a,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan, razen sobot in nedelj, v tajništvu družbe, Cankarjeva 6, Bled, od 9. do
11. ure.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo družbeniki, ki sami ali preko
svojih pooblaščencev pisno najavijo svojo
udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Sava hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.d.
predsednik uprave Fedja Pobegajlo
članica uprave Tamara Zajc
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Zavarovanja terjatev
SV 140/09
Ob-2881/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-140/09 z dne 31. 3. 2009,
je bilo stanovanje št. 1, v izmeri 72,30 m2,
v zgradbi na naslovu Cankarjeva ulica 10,
6230 Postojna, stoječi na parceli št. 3184,
k.o. Postojna, last zastaviteljev po imenu:
Simon Žele, Globoka pot 11, Prestranek in
Nataša Malnar, Globoka pot 11, Prestranek,
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična
št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 77.000,00 EUR, z dogovorjeno
obrestno mero Euribor + 2,70% letno in z
datumom zapadlosti terjatve 1. 4. 2029.
SV 559/2009
Ob-2940/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 559/2009 z dne 3. 4.
2009, je stanovanje št. 18 v 4. nad., v skupni
izmeri 51,07 m², v večstanovanjski stavbi v
Mariboru, Gosposvetska cesta 69, parc. št.
999/1, k.o. Koroška vrata, last Jus Suzane,
stanujoče Ljutomer, Slamnjak 46, na temelju
prodajne pog. z dne 26. 3. 2009, zastavljeno v korist UniCredit Banke Slovenija d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 62.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč

Izvršbe
In 343/2007
Os-2351/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 4. 2. 2008, opr. št. In 343/2007 je bil
dne 28. 2. 2008 opravljen v korist upnika
Rojina Tomaža, Mala ulica 7, Ljubljana, rubež stanovanja št. 12 v II. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Ulica Bratov
Učakar 16, Ljubljana, v izmeri 66,97 m2.
Nepremičnina je bila že zarubljena v izvršilni
zadevi In 2006/01669.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2009
In 2/2005
Os-2330/09
Pri naslovnem sodišču je v teku izvršilna
zadeva upnika 1. SKB banka d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana in 2. RS, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Murska Sobota, Slomškova 1, Murska Sobota, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo
RS, Zunanji oddelek v Murski Soboti, proti
dolžnikoma 1, Krajcar Sakovič Klaudija, Beltinci, Panonska 46/a, ki jo zastopa odvetnik
Ciril Logar iz Ljutomera in 2. Claudia Shop,
Klavdija Krajcar Sakovič s.p., Kocljeva 12/b,
Murska Sobota, zaradi izterjave 2.364,27
EUR s pp in 14.073,30 EUR s pp, s prodajo
nepremičnin.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 3. 2009
In 136/2008
Os-2383/09
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 5. 3.
2009 ob 12.30 v izvršilni zadevi, opravilna
številka In 352/2008, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, upnika Komunala
d.o.o., Kopališka ulica 2, Murska Sobota, ki
ga zastopa odvetnica Tanja Koračin-Bohar,
Slomškova 1, Murska Sobota proti dolžniku
Babič Štefanu, Slovenska ulica 29, Murska
Sobota, zaradi izterjave 1.601,42 EUR s
pp, v navzočnosti dolžnika, in pooblaščenke upnika, opravil rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 15, v IV. etaži stanovanjske stavbe,
stoječe na parc. št. 1053/2.S, ki je vpisana
pri pod. vl. št. 3928, k.o. Murska Sobota, na
naslovu Slovenska ulica 29, Murska Sobota,
identifikator stavbe 3607, v skupni izmeri
63,97 m2, s pripadajočo kletno shrambo in
deležem na skupnih prostorih in napravah.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 3. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4377/2008
Os-1966/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 19. 1. 2009, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Marte Mlinarič,
Ulrikova 3, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - prodajne pogodbe, sklenjene med Lesno in-

dustrijo LI Savinja Celje, kot prodajalko in
Ingrad koncernom d.o.o. kot kupcem, za
nepremičnino št. identifikatorja 90.E, stanovanjska raba v površini 21,54 m2, v Celju, Pohorska ulica 2, v vl. št. 2425/79, k.o.
Spodnja Hudinja. Po izjavi predlagateljice je
listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 90.E, stanovanjska
raba, na naslovu Pohorska ulica 2, Celje,
v vl. št. 2425/79, k.o. Spodnja Hudinja, se
zahteva v korist Marte Mlinarič, Ulrikova 3,
Celje, do celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2009
Dn 6138/2008
Os-2232/09
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici
Danici Šuligoj Sivko s sklepom z dne 2. 9.
2008 v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na
predlog Hildegarde Muhovec, ki jo zastopa
Svetovalne storitve Tomaž Rehar s.p., Pucova ulica 4, Celje, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - pogodbe z
dne 13. 12. 1984, sklenjene med Krajevno
skupnostjo Gaberje in prvim lastnikom Romanom Ratajcem, za nepremičnino parc. št.
888/68 garaža v izmeri 15 m2, vpisana v vl.
št. 1370, k.o. Sp. Hudinja.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice v korist Muhovec Hildegarde, roj. 25. 1.
1939, stan. Opekarniška cesta 12e, Celje,
do celote.
Pogodba je bila po izjavi predlagateljice
Muhovec Hildegarde, izgubljena.
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 3. 3. 2009
Dn 6274/2008
Os-2233/09
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici
Tanji Dolar Božič s sklepom z dne 20. 10.
2008 v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na
predlog Glavnik Emila in Glavnik Nevenke,
oba stan. Malgajeva ulica 2a, Celje, ki ju zastopa odv. Marjan Feguš iz Celja, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 2. 1992,
sklenjene med Občino Celje kot prodajalko
in Glavnik Emilom, Malgajeva 2a, Celje, kot
kupcem, za nepremičnino št. iden. 21.E, v
naravi dvosobno stanovanje, v skupni izmeri
73 m2, vpisano v podvl. 2512/22 k.o. Celje.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice
v korist Glavnik Emila in Glavnik Nevenke,
vsakega do polovice celote.

Pogodba je bila po izjavi predlagateljev
postopka Glavnik Emila in Glavnik Nevenke,
izgubljena.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Uradni list 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 3. 3. 2009
Dn 6575/2007
Os-2276/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko s sklepom z dne 16. 1. 2009 v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Krempuš Saše,
Miklošičeva ulica 1, Celje uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 34 z dne 31. 10. 1991, sklenjene
med prodajalcem Kovintrade Zunanja trgovina p.o., Mariborska 7, Celje in kupcema
Peršak Francem in Ernestina-Emilija, oba
stan. Jurčičeva ulica 11, Celje za nepremičnino z ident. št. 5.E stanovanjska raba
v izmeri 129,98 m2, na naslovu: Jurčičeva
ulica 11, Celje, vpisana v vl. št. 2010/6,
k.o. Celje. Po izjavi predlagateljice je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri navedeni
nepremičnini se zahteva v korist osebe z
imenom: Krempuš Saša, roj. 11. 10. 1960,
stan. Jurčičeva ulica 11, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 3. 2009
Dn 6994/2007
Os-2277/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko s sklepom z dne 27. 1. 2009 v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Štrlekar Janje,
Kompole 63, Štore uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe št. 365-2/92 z dne 30. 7.
1992, sklenjene med prodajalcem Gradbeno industrijsko podjetje Ingrad, Lava 7, Celje
in kupcem SKB Podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana
za nepremičnino z ident. št. 40.E stanovanjska raba v izmeri 34,50 m2, na naslovu:
Savinova ulica 7, Celje, vpisana v vl. št.
2434/41, k.o. Celje. Po izjavi predlagateljice
je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri navedeni
nepremičnini se zahteva v korist osebe z
imenom: Štlekar Janja, roj. 31. 3. 1957, stan
Kompole 63, Štore.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
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zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 3. 2009
Dn 4130/2008
Os-2282/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog VBS Hiša
d.o.o., Dunajska 128/a, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Zoran Korenčan iz Ljubljane,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - kupne pogodbe z dne
29. 10. 1991 o prodaji poslovnega prostora
v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta
na Cankarjevi 1, Velenje, v skupni izmeri
371,10 m2, ki je bila sklenjena med prodajalcem Rudnik lignita Velenje, Partizanska
78, Velenje, zastopanem po predsedniku
po mag. Francu Avberšku, dipl. ing. rud. in
kupcem M club p.o., Koroška 37/a, Velenje,
ki ga je zastopal direktor Marjan Gaberšek.
Del poslovnega prostora je v zemljiški
knjigi tega sodišča vpisan pri vl. št. 3290/36,
k.o. Velenje z oznako 36.E nestanovanjski
del, št. 36 v 2. etaži Cankarjeva cesta 1/b,
Velenje, v izmeri 41,31 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist pravne osebe: VBS Hiša d.o.o., Dunajska 128/a, Ljubljana, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist VBS Hiša d.o.o., Dunajska 128/a,
Ljubljana, matična št. 1545302.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 27. 2. 2009
Dn 1773/2007
Os-2943/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Vakselja, 1111 Ljubljana, Vrhovnikova ulica 9,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-25-58.E, pri podvl.
št. 1411/58, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn. št. 1773/2007 z dne 1. 4. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. 10/74-ČRT, z dne
9. 9. 1974, sklenjene med prodajalcem GIP
»Gradis« Ljubljana, ki ga je zastopa Turist
Progres Engineering Radovljica, in kupcem
dr. Markom Vakselj, za prodajo: Strežna etaža, enota 8, blok S‑2, enota »A 25«.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-25-58.E, pri podvl.
št. 1411/58, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Marka Vakselja, 1111 Ljubljana,
Vrhovnikova ulica 9, 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 1. 4. 2009

Dn 1770/2007
Os-2944/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Prometnega instituta Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
Kolodvorska 11, zaradi vpisa lastninske
pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-25-40.E, pri podvl. št. 1411/40
in na stanovanju z identifikatorjem 21691135-42.E, pri podvl. št. 1418/42, oba k.o.
Kranjska Gora, s sklepom opr. št. Dn. št.
1770/2007 z dne 1. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. 41/75-ČRT, z dne
30. 9. 1975, sklenjene med prodajalcem
GIP »Gradis« Ljubljana, ki ga je zastopal
Turist Progres Engineering Radovljica, in
kupcem ŽG-Prometni inštitut Ljubljana, za
prodajo dveh stanovanjskih enot, in sicer:
1. stanovanjska enota 3 »A 12« etaža II
blok S II s pripadajočo shrambo v kleti;
2. stanovanjska enota 2 »B 8« etaža II blok
S I s pripadajočo shrambo v kleti.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-25-40.E pri podvl. št.
1411/40 in na stanovanju z ident. št. 21691135-42.E pri podvl. št. 1418/42, obe k.o.
Kranjska Gora, v korist predlagatelja Prometnega Instituta Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 11, 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 1. 4. 2009
Dn 1775/2007
Os-2945/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana, Viharjeva 16a, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 2169-25-49.E,
pri podvl. št. 1411/49, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn. št. 1775/2007 z dne
1. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe
št. 20/74-ČRT, z dne 11. 12. 1974, sklenjene
med prodajalcem GIP »Gradis« Ljubljana,
ki ga je zastopal Turist Progres Engineering
Radovljica, in kupcem Železniško gospodarstvo – projektivno podjetje Ljubljana, za
prodajo stanovanjske enote A-21 (št. 4), v
mansardni etaži, blok S-2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-25-49.E, pri podvl.
št. 1411/49, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana, Viharjeva 16a, 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 1. 4. 2009
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Dn 1774/2007
Os-2946/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Leopolda
Urajnarja, Ljubljana, Pokopališka ulica 45,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-25-56.E, pri
podvl. št. 1411/56, k.o. Kranjska Gora, s
sklepom opr. št. Dn. št. 1774/2007 z dne
1. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe
št. 9/74-ČRT z dne 6. 9. 1974, sklenjene
med prodajalcem GIP »Gradis« Ljubljana,
ki ga je zastopa Turist Progres Engineering
Radovljica, in kupcem Urajnar Leopoldom,
za prodajo: strežna etaža, enota A 27, blok
S‑2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-25-56.E, pri podvl. št. 1411/56, k.o. Kranjska Gora, v korist
predlagatelja Leopolda Urajnarja, Ljubljana,
Pokopališka ulica 9, 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 1. 4. 2009
Dn 898/2007
Os-2947/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa
Berginca, Jesenice, Cesta Viktorja Svetina 23, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 2178-164-1.E,
pri podvl. št. 954/1, k.o. Koroška Bela, s
sklepom opr. št. Dn. št. 898/2007 z dne
30. 3. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. ISP
897/93-O o prodaji stanovanja dne 15. 10.
1993, sklenjene med prodajalcem Železarno Jesenice, d.o.o. in kupcem Berginc Borisom, Cesta Cirila Tavčarja 10, Jesenice, s
katero je prodajalec prodal stanovanje št. 2,
v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Viktorja Svetina 23, stoječa na
parc. št. 139/6, k.o. Koroška Bela.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2178-164-1.E, pri podvl. št. 954/1
k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Borisa
Berginca, Jesenice, Cesta Viktorja Svetina 23, 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 30. 3. 2009
Dn 1787/2007
Os-2948/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja OLMA, d.d.,
Ljubljana, Poljska pot 2, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem
2169-1135-13.E, pri podvl. št. 1418/15, k.o.
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Kranjska Gora, s sklepom opr. št. Dn. št.
1787/2007 z dne 1. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to
je pogodbe št. 55/76-ČRT z dne 20. 1. 1976,
sklenjene med prodajalcem GIP »Gradis«
Ljubljana, ki ga je zastopal Turist Progres
Engineering Radovljica, in kupcem »OLMA«
Ljubljana, za prodajo: stanovanjska enota
1, oznaka enote A-15, blok S-I, etaža III., s
pripadajočo shrambo v kleti.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1135-13.E, pri podvl.
št. 1418/15, k.o. Kranjska Gora, v korist
predlagatelja OLMA d.d., Ljubljana, Poljska
pot 2, 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 1. 4. 2009

kupcem »Slavnik« Prometno, turistično in
hotelsko podjetje Koper, za prodajo treh stanovanjskih enot, in sicer: 1. stanovanjska
enota št. 1 oznaka A‑3, etaža I, blok S‑I,
2. stanovanjska enota št. 1 oznaka B‑9,
etaža II, blok S‑I, 3. stanovanjska enota št.
1 oznaka B‑15, etaža III, blok S‑I,
med katerimi pa je bila tudi enota pod
zaporedno številko 3., katere lastnik je sedaj
predlagatelja.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1135-43.E, pri podvl.
št. 1418/43, k.o. Kranjska Gora, v korist
predlagatelja Igorja Potočnika, Ljubljana,
Prešernov trg 3, 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 1. 4. 2009

Dn 1789/2007
Os-2949/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fructal d.d., Ajdovščina, Tovarniška 7, zaradi
vpisa lastninske pravice na stanovanju z
identifikatorjem 2169-1135-2.E, pri podvl.
št. 1418/1, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn. št. 1789/2007 z dne 1. 4. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. 76/76-ČRT, z
dne 15. 4. 1976, sklenjene med prodajalcem
GIP »Gradis« Ljubljana, ki ga je zastopal
Turist Progres Engineering Radovljica, in
kupcem »Fructal-Alko« Ljubljana, za prodajo: stanovanjska enota 1, oznaka enote
A-4, blok S-1, s pripadajočo shrambo v kleti
(prvi odstavek 236. člena Zakona o zemljiški
knjigi, ZZK-1).
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1135-2.E, pri podvl.
št. 1418/1, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Fructal d.d., Ajdovščina, Tovarniška 7, 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 1. 4. 2009

Dn 101/2008
Os-2951/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Klare
Bučić, Jesenice, Cesta maršala Tita 3, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2175-1081-13.E, pri podvl. št. 2286/13, k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn. št. 101/2008 z dne 31. 3. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. ISP 320/93-G z
dne 16. 4. 1993, sklenjene med prodajalcem
Železarno Jesenice, d.o.o. in kupcem Rajlić
Miletom, Jesenice, Cesta maršala Tita 3, s
katero je prodajalec prodal stanovanje št.
16, v tretjem nadstropju v večstanovanjski
stavbi na Jesenicah, stoječa na parc. št.
301, k.o. Jesenice, in darilne pogodbe z
dne 5. 7. 1993, sklenjene med darovalcem
Rajlić Miletom, Cesta maršala Tita 3, Jesenice in obdarjenko Rajlić Dušico, Cesta
maršala Tita 3, s katero je darovalec daroval
stanovanje št. 16, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 3, stoječa na parc. št. 301, k.o.
Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2175-1081-13.E, pri podvl.
št. 2286/13, k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Klare Bučić, Jesenice, Cesta maršala Tita 3, do celote, predložene listine pa
niso 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 31. 3. 2009

Dn 1791/2007
Os-2950/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Potočnika, Ljubljana, Prešernov trg 3, zaradi
vpisa lastninske pravice na stanovanju z
identifikatorjem 2169-1135-43.E, pri podvl.
št. 1418/43, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn. št. 1791/2007 z dne 1. 4. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. 95/76-ČRT z
dne 8. 11. 1976, sklenjene med prodajalcem
GIP »Gradis« Ljubljana, ki ga je zastopal
Turist Progres Engineering Radovljica, in

Dn 1450/2007
Os-2955/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Danice
Kerin in Stanislava Kerina, Ljubljana - Črnuče, Na brežini 32, ki ju zastopa Špela
Mlakar iz Ljubljane, zaradi vpisa lastninske

pravice pri nepremičnini parc. št. 228/56,
vpisani pri vl. št. 420, k.o. Gozd, s sklepom
opr. št. Dn. št. 1450/2007 z dne 31. 3. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajne pogodbe z
dne 21. 5. 1992, sklenjene med prodajalko
Korsika Marijo, Oslavijska ulica 3, Ljubljana,
in kupcem Dugić Ekremom, Bratovševa ploščad 36, Ljubljana.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice pri nepremičnini parc. št. 228/56, vpisani pri vl. št. 420, k.o.
Gozd, v korist predlagateljev Danice Kerin in
Stanislava Kerina, Ljubljana – Črnuče, Na
brežini 32, za vsakega do ene polovice 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 31. 3. 2009
Dn 1387/2007
Os-2956/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije
Snežne Vavpetič, Ljubljana, Celovška cesta
125, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-1135-57.E,
pri podvl. št. 1418/57, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn. št. 1387/2007 z dne
31. 3. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe
št. 3/74-ČRT z dne 29. 8. 1974, sklenjene
med prodajalcem GIP »Gradis« Ljubljana,
ki ga zastopa Turist Progres Engineering
Radovljica, in kupcem Vavpetič Snežko, za
prodajo: strešne etaže, enota 8, blok S-1,
št. enote »B-28«.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1135-57.E, pri podvl.
št. 1418/57, k.o. Kranjska Gora, v korist
predlagateljice Marije Snežne Vavpetič, Ljubljana, Celovška cesta 125, 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 31. 3. 2009
Dn 1386/2007
Os-2957/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana
Carlija, Ljubljana, Ulica Pohorskega bataljona 89, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 2169-25-29.E,
pri podvl. št. 1411/29, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn. št. 1386/2007 z dne
31. 3. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe
št. 6/76-ČRT z dne 29. 8. 1974, sklenjene
med prodajalcem GIP »Gradis« Ljubljana,
ki ga zastopa Turist Progres Engineering
Radovljica, in kupcema Carli Janjo in Carli
Dušanom, za prodajo: strešna etaža, Blok
S‑2, enota 8, št. enote »B 25« (Z stran).
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Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-25-29.E, pri podvl. št.
1411/29, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja Dušana Carlija, Ljubljana, Ulica
Pohorskega bataljona 89, za vsakega do
ene polovice od 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 31. 3. 2009
Dn 1384/2007
Os-2958/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane
Svete, Ljubljana, Ulica Malči Beličeve 145,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-1135-4.E, pri
podvl. št. 14178/8, k.o. Kranjska Gora, s
sklepom opr. št. Dn. št. 1384/2007 z dne 31.
3. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. 71/76
– ČRT z dne 1. 4. 1976, sklenjene med
prodajalcem GIP »Gradis« Ljubljana, ki ga
je zastopal Turist Progres Engineering Radovljica, in kupcem »Termika« Ljubljana, za
prodajo šestih stanovanjskih enot, in sicer:
1. stanovanjska enota št. A-13; enota št.
3, etaža 3, blok S-I s pripadajočo shrambo
v kleti,
2. stanovanjska enota št. B-7; enota
št. 3, etaža 2, blok S-I s pripadajočo shrambo v kleti,
3. stanovanjska enota št. A-1; enota
št. 2, etaža 1, blok S-I s pripadajočo shrambo v kleti,
4. stanovanjska enota št. B-1; enota
št. 2, etaža 1, blok S-I s pripadajočo shrambo v kleti,
5. stanovanjska enota št. A-6; enota
št. 2, etaža 1, blok S-I s pripadajočo shrambo v kleti,
6. stanovanjska enota št. B-6; enota
št. 2, etaža 1, blok S-I s pripadajočo shrambo v kleti,
med katerima pa je bila tudi enota pod
zaporedno številko 5, katere lastnik je sedaj
predlagatelj.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1135-4-E, pri podvl.
št. 1418/8, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice Tatjane Svete, Ljubljana, Ulica
Malči Beličeve 145, za vsakega do ene polovice od celote, predložena listina pa ni
izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse 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 31. 3. 2009
Dn 1383/2007
Os-2959/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana
Drnovška, Ljubljana, Kašeljska cesta 3B, za-

radi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-1135-17.E, pri podvl.
št. 1418/18, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn. št. 1383/2007 z dne 31. 3. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. 71/76 – ČRT, z
dne 1. 4. 1976, sklenjene med prodajalcem
GIP »Gradis« Ljubljana, ki ga je zastopal
Turist Progres Engineering Radovljica, in
kupcem »Termika« Ljubljana, za prodajo šestih stanovanjskih enot, in sicer:
1. stanovanjska enota št. A-13; enota
št. 3, etaža 3, blok S-I s pripadajočo shrambo v kleti,
2. stanovanjska enota št. B-7; enota
št. 3, etaža 2, blok S-I s pripadajočo shrambo v kleti,
3. stanovanjska enota št. A-1; enota
št. 2, etaža 1, blok S-I s pripadajočo shrambo v kleti,
4. stanovanjska enota št. B-1; enota
št. 2, etaža 1, blok S-I s pripadajočo shrambo v kleti,
5. stanovanjska enota št. A-6; enota
št. 2, etaža 1, blok S-I s pripadajočo shrambo v kleti,
6. stanovanjska enota št. B-6; enota
št. 2, etaža 1, blok S-I s pripadajočo shrambo v kleti,
med katerima pa je bila tudi enota pod
zaporedno številko 1, katere lastnik je sedaj
predlagatelj.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1135-17-E, pri podvl.
št. 1418/18, k.o. Kranjska Gora, v korist
predlagatelja Milana Drnovška, Ljubljana,
Kašeljska cesta 3B, za vsakega od celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse 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 31. 3. 2009
Dn 1378/2007
Os-2960/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Josipa
Veleja, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 12, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-1135-40.E, pri podvl.
št. 1418/40, k.o. Kranjska Gora s sklepom
opr. št. Dn. št. 1378/2007 z dne 31. 3. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. 75/76 – ČRT, z
dne 7. 4. 1976, sklenjene med prodajalcem
GIP »Gradis« Ljubljana, ki ga je zastopal
Turist Progres Engineering Radovljica, in
kupcem »Agrotehnika« – Trgovka, servisna
in proizvodna delovna organizacija, Ljubljana, za prodajo dveh stanovanjskih enot, in
sicer:
1. stanovanjska enota št. 3, oznaka enote B-2, blok S-I, etaža II,
2. stanovanjska enota št. 2, oznaka
enote B-5, Blok S-I, etaža I, s pripadajočo
shrambo v kleti,
med katerima pa je bila tudi enota pod
zaporedno številko 1, katere lastnik je sedaj
predlagatelj.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-1135-40.E, pri podvl.
št. 1418/40, k.o. Kranjska Gora, v korist
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predlagatelja Josipa Veleja, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 12, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse 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 31. 3. 2009
Dn 1361/2007
Os-2961/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ingenuina Kržišnika, Jesenice, Cesta talcev 8a, in
Blanke Kmet, Jesenice, Cesta Ivana Cankarja 7, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 178-512-11.E,
pri podvl. št. 968/11, k.o. Koroška Bela, s
sklepom opr. št. Dn št. 1361/2007 z dne
31. 3. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajna
pogodba o prodaji stanovanja št. 17/1992 z
dne 22. 10. 1992, sklenjene med prodajalcem Gradis Gradbeno odjetje Jesenice in
kupcem Stojanović Miloradom, Cesta talcev
8a, Jesenice, s katero je prodajalec prodal
stanovanje št. 11, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
talcev 8a, stoječa na parc. št. 309/3, k.o.
Koroška Bela.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2178-512-11-E, pri podvl.
št. 968/1, k.o. Jesenice, v korist predlagateljev Ingenuina Kržišnika, Jesenice, Cesta
talcev 8a, in Blanke Kmet, Jesenice, Cesta
Ivana Cankarja 7, za vsakega do ene polovice od celote, predložena listina pa ni
izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse 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 31. 3. 2009
Dn 4319/2008
Os-2980/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni
sodnici – svétnici Mileni Bukvič-Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
OSMICA, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Koroška 44, Velenje, ki jo zastopa Avgust Ribič
iz Velenja – sedaj prevzemnik notar Marko
Salmič iz Velenja, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 17. 12. 1993,
ki sta jo sklenili pogodbeni stranki KINO Velenje p.o., Koroška 44, Velenje, ki ga zastopa direktorica Miena Breznik, kot prodajalec
in Bogdan Vuk, rojen 1962, stan. Krtince
11, pošta Podplat ter Alenka Vuk, rojena
Novak, rojena 1963, stan. Cesta na Jezero
7, Velenje, kot kupca o prodaji in nakupu
nepremičnine na Koroški 44 v Velenju, in sicer poslovnih prostorov v pritličju severnega
dela zgradbe, sestoječih iz treh sob v izmeri
12,71 m2, 16,32 m2 in 18,12 m2 ter hodnika
v izmeri 18,17 m2, skupno torej 65,32 m2, ki
predstavljajo 1/24 celotne poslovne zgradbe, stoječe na parc. št. 628 vl. št. 2819, k.o.
Velenje in
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– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7.
2001, s katero je Bogdan Vuk iz Primoža
62, Ljubno ob Savinji, kot prodajalec prodal
svojo 1/48 nepremičnino katerih solastnik
oziroma imetnik pravice uporabe je postal
na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 12.
1993, kupcu Francu Vuku iz Šaleka 84, Velenje.
Nepremičnina je sedaj vknjižena v vl.
št. 2819/7, k.o. Velenje z oznako 6.E – poslovni prostor št. 6 v izmeri 65,36 m2 v pritličju na Koroški 44, Velenje in je v lasti KINO
Velenje d.o.o. v likvidaciji do celote.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za
osebo z imenom: OSMICA d.o.o., Koroška
cesta 44, 3320 Velenje, mat. št. 5694108,
do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin z dne 17. 12. 1993 in 20. 7.
2001 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist OSMICA d.o.o.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 4. 2009

Amortizacije
N 709/07
Os-2285/09
V nepravdnem postopku predlagatelja:
Zorec Antona, stan. Pesnica pri Mariboru
64/j, 2211 Pesnica pri Mariboru, zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko razdelilni
sistem Tabor, d.d., Maribor, sedaj UPC Tabor, d.d. Cankarjeva 6, Maribor, v postopku
za razveljavitev listin (amortizacija listin), in
sicer 4 navadne imenske delnice – kosovne,
KRS Tabor d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor,
po apoenih: I-A-17638, ki glasijo na prinosnika oziroma na ime predlagatelja.
Sodišče poziva vse, ki so zgoraj navedene listine našli, da to sporočijo sodišču
v roku 60 dni oziroma najdeno listino predložijo sodišču ter vse upravičence iz listine, da v priglasitvenem roku priglasijo svoje
pravice.
V primeru,d a se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave oklica v
Uradnem listu RS, bodo zgoraj navedene
listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 48/2007
Os-1839/09
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Mojci Kanc, v pravdni zadevi tožeče stranke Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova 28, Ljubljana, proti toženi stranki
Meglič Matjažu, nekdaj stanujočem Villacher Strasse 1, A-Celovec ter Ljubljanske
ceste 13/b, Trzin, zaradi plačila 5.221,93
EUR, dne 16. 2. 2009, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, toženi stranki Meglič
Matjažu, nekdaj stanujočem Villacher Strasse 1, A‑Celovec ter Ljubljanska cesta 13/b,
Trzin, sedaj neznanega prebivališča, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Jožico
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Mlinarič, Slamnikarska 14, Domžale, ki bo
v tem postopku zastopala toženo stranko,
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 2. 2009
I 2008/00158
Os-2112/09
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana - dostava
proti dolžniku Eftimov Lazarju, Turnše 39,
Dob, ki ga zastopa zač. zast. odv. Andrej
Doles, Kolodvorska 6, Domžale zaradi izterjave 502,71 EUR s pp, dne 23. 2. 2009
sklenilo:
dolžniku Eftimov Lazarju, nekdaj stanujočemu, na naslovu Turnše 39, 1233
Dob, sedaj neznanega prebivališča, se v
tem postopku postavi začasni zastopnik,
odv. Andrej Doles, Kolodvorska 6, 1230
Domžale, ki bo v tem postopku zastopal
dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 2. 2009
II P 513/2007
Os-1204/09
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni zadevi tožeče stranke Marije Maštrapović, Zasip 10, Bled, ki jo zastopa odvetnik
Primož Bajželj iz Radovljice, zoper toženo stranko Slobodana Maštrapovića, Lale
Stankovič št. 21, Bogatič, Srbija, ki ga zastopa začasna zastopnica Erna Mokorel, odvetnica iz Kranja, zaradi razveze zakonske
zveze, postavilo tožencu Slobodanu Maštrapoviću, začasno zastopnico, odvetnico Erno
Mokorel iz Kranja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 1. 2009
P 67/2008
Os-1804/09
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v pravni zadevi tožeče stranke Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova ul. 28, Ljubljana, zoper toženo stranko Seada Džinića, Unterloibl 38,
A‑9163 Unterloibl, Avstrija, zaradi plačila
546,95 EUR s pp, postavilo tožencu Seadu
Džiniću, začasnega zastopnika, odvetnika
Braneta Koželja iz Kranja.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
v postopku, vse dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 2009
VL 27596/2008
Os-2348/09
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 Slobodanu Staniću, Žaucerjeva ulica 18, Ljubljana, zaradi izterjave
2.994,08 EUR, sklenilo:
dolžniku Slobodanu Staniću, Žaucerjeva
ulica 18, 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 odvetnika Dušan Tršan, Čufarjeva 3/II, 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 5. 3. 2009
I 255/2007
Os-1799/09
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova 28, Ljubljana, proti dolžniku Borisu Veznaverju, Seča 27, Portorož - Portorose, zaradi izterjave 4.941,51 EUR s pp
sklenilo:
odvetnika Davorina Kranjca se razreši
obveznosti začasnega zastopnika, ki mu
je bila naložena s sklepom opr. št. 0344
I 255/2007 z dne 2. 8. 2007.
Dolžniku Borisu Veznaverju se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. 0344
I 255/2007 postavi odvetnik Alojz Butinar
iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 2. 2009
N 5/2007
Os-2021/09
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček, v nepravdni zadevi
predlagatelja Klavora Claudia, Via Gorizia
19, Tarvisio, Italija, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Ivana Makuca v Tolminu, zoper
nasprotne udeležence: 1. Černuta Bogumila, Put vele vode 1, 51521 Punat Krk, Republika Hrvaška, 2. Vidaković Sonjo, Pod
topol 2, 51521 Punat, Krk, Republika Hrvaška, 3. Berger Černuta Ido, 21. Passage
Claude Monetchovet, 42100 Saint Etienne
Francija, 4. Černuta Alaina, 8 Passage da
spre das Seurs, 42100 Saint Etienne, Francija, 5. Černuta Alda, 79 Rue Jean Baptiste David, 42100 Saint Etienne, Francija,
6. Černuta Jeana, Rue de la Vivaraize BTA,
Alle A, 42100 Saint Etienne, Francija, zaradi delitve stvari v solastnini, na podlagi
določil prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 37. členom Zakona
o nepravdnem postopku – ZNP, nasprotnim
udeležencem Berger Černuta Idi, Černuta
Aldu in Černuta Jeanu, ki so sedaj neznanega bivališča, postavilo začasno zastopnico
Mirjam Kragelj Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva 19.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotne udeležence v tej nepravdni zadevi
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vse do takrat, dokler nasprotni udeleženci sami ali njihov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 24. 2. 2009

Oklici pogrešanih
N 14/2008
Os-2050/09
Josip (tudi Jožef) Šket, rojen 25. 2. 1871,
p. Ceste, nazadnje stanujoč na naslovu Ceste 1, 3250 Rogaška Slatina, je po začetku
II. svetovne vojne odšel na Hrvaško, po letu
1945 pa se ni vrnil nazaj na svoj dom v Ceste 1, Rogaška Slatina. V zemljiški knjigi ima
pogrešani pri nepremičnini parcelna številka
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83, k.o. Ceste, na podlagi ženitne, dedne
in izročilne pogodbe z dne 24. 12. 1937
vknjiženo služnost dosmrtnega stanovanja
in realno breme preužitnih pravic. Predlagatelj želi uvesti postopek izbrisa vknjižene
služnosti, 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 Marija Puhmajer, stanujoča Ceste 1, 3250
Rogaška Slatina.
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 Josip Šket
razglasil za mrtvega.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 17. 2. 2009

Stran
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Auguštin Miroslav, Prečna 17, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. 50500038316, izdala zavarovalnica KD
Group. m‑133
Jerič Slava, Lovska 25, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500016712, izdala
zavarovalnica KD življenje. m‑115
Kindinis
Ana
Marija,
Stantetova
18, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500068869 in 50500068867, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnw‑303828
Perko Ilj, Zgornja Velka 22/d, Zgornja
Velka, zavarovalno polico, št. 01000003710,
izdala zavarovalnica Moja naložba. m‑196

Spričevala preklicujejo
Adler Roman, Ljubljanska ulica 7/a,
Maribor, spričevalo 3. letnika Lesarske šole
Maribor, izdano leta 2006. m‑173
Atanasković Goran, Kardeljeva 62,
Maribor, diplomo SERŠ energetika, št.
105/I.139, izdana leta 1986 v Mariboru.
m‑117
Avgustini Nikolina, Gašperšičeva 5,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje
- smer frizer, izdano leta 2007. m‑127
Bandur Matjaž, Marjeta na Dravskem polju
39, Marjeta na Dravskem polju, spričevalo
3. letnika Srednje strojne in poslovne šole
Maribor, izdano leta 2003. m‑111
Bele Boštjan, Kamniška grapa 62,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2000. m‑125
Berk Sanja, Irje 30, Rogaška Slatina,
spričevalo 4. letnika in obvestilo o uspehu
poklicne mature Srednje šole Slovenska
Bistrica - smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2004. m‑186
Brkič Denis, Ruže Petelinove 3, Sežana,
spričevalo 2. letnika TŠC Nova Gorica,
izdano leta 2008. gnt‑303831
Čeh Tatjana, Videm 67, Videm pri Ptuju,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Ptuj - prodajalec, izdano leta
1982. m‑141
Čelan Marta, Slovenja vas 26, Hajdina,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kmetijske
šole Ptuj - smer kmetijski tehnik, izdano leta
1990 in 1991. m‑180
Dietner Karmen, Nikova 16, Lenart
v Slov. Goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomsko komercialne šole
Maribor, izdano leta 1992. m‑146
Dragšič Tadeja, Borova vas 27, Maribor,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo poklicne
mature Srednje trgovske šole Maribor - smer
aranžerski tehnik, izdana leta 2005 in 2006.
m‑132
Dresler Sonja, Ulica bratov Greifov 6,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za blagovni promet Maribor,
izdano leta 1983. m‑168

Dubovečak Vlatko, Vrbanska cesta 33,
Maribor, diplomo Srednje biotehnične šole
Maribor - smer voznik, izdano leta 1985.
m‑160
Fišer Marija, Meljski hrib 18, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika Gostinskega
šolskega centra Maribor. m‑144
Fištravec Dominik, Vukovski dol 41,
Jarenina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor - smer
gradbinec, izdano leta 1991. m‑152
Flis Mihaela, Dravinjska cesta 45,
Poljčane, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1992
in 1993. m‑130
Fon Metod, Volče 33, Tolmin, spričevalo
1., 2. in 3. letnika poklicne kovinarske šole
v Novi gorici, izdano leta 1981, 1982, 1983.
gnn‑303808
Fon Metod, Volče 33, Tolmin, spričevalo
o zaključnem izpitu poklicne kovinarske
šole Nova Gorica, izdano leta 1983.
gnm‑303809
Fošnarič Vesna, Repišče 49/aš, Zgornji
Leskovec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Maribor - smer šivilja,
krojač, izdano leta 1998. m‑191
Frantar Andrej, Zupanova ulica 4, Šenčur,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Iskra Kranj - poklicna kovinarska in
elektro šola, izdano leta 1976. gnf‑303841
Fridl Brigita, Vurberg 27/a, Spodnji
Duplek, zaključno spričevalo Srednje
kmetijske šole Ptuj - smer kmetijski tehnik,
izdano leta 1997. m‑174
Gabrovec Igor, Dolane 21/d, Cirkulane,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor, izdano leta 2001.
m‑155
Gačnik Metka, Sladki vrh 5/b, Sladki Vrh,
indeks, št. F0004446, izdala FF Maribor.
m‑171
Godec Davor, Na ajdov hrib 3, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. in 3. letnika SERŠ
Maribor - smer tehnična gimnazija, izdano
leta 2004 in 2006. m‑172
Gubanc Zoran, Podbrezje 164, Naklo,
diplomo Srednje lesarske šole Škofja
Loka, št 333-221/84, izdana leta 1984.
gno‑303957
Hauc Marko, Bettetova 22, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor, izdano leta 2000.
m‑154
Jadanić Almina, Preradovičeva ul.
11, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2007.
m‑165
Jakob Urška, Topolovec 3, Podplat,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor - smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2003. m‑110
Jevšenak Jure, Livadna ulica 9, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor - smer
natakar, izdano leta 2002. m‑179
Kajin Dijana, Lopaca 38/a, Prevorje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
storitvene dejavnosti in logistiko, izdano leta
2008. gnv‑303825

Kirbiš Lidija, Trniče 27, Starše, spričevalo
od 1. do 4. letnika Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1984, 1985,1986 in
1987. m‑135
Kirbiš Martina, Trniče 54/a, Marjeta
na Dravskem polju, spričevalo od 1. do
4. letnika Srednje kmetijske šole Maribor
- smer kmetijski tehnik, izdano leta 1986,
1987, 1988 in 1989. m‑114
Kirbiš Peter, Zg. Korena 49/c, Zgornja
Korena, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2008. m‑150
Klemen Andreja, Maistrova 24, Maribor,
diplomo Srednje družboslovne šole Maribor,
izdana leta 1989. m‑156
Kmetec Žiga, Kidričeva cesta 3, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2008. m‑131
Kobal Urša, Gorazdova ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 4. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 2003, 2005
in 2007. gnf‑303920
Koban Mitja, Zgornji Duplek 51/a,
Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano
leta 2007. m‑166
Kokol Ludvik, Nova vas pri Markovcih
64, Markovci, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske, metalurške in kmetijske
šole Ptuj - obrezovalec kovin, izdano leta
1984. m‑197
Kolar Blaž, Korčetova 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
1999. m‑199
Kopše Mojca, Ul. Arnolda Tovornika 10,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu II.
gimnazije Maribor, izdano leta 1994. m‑190
Kos Adrijana, Mejna cesta 28, Ptuj,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 2001. m‑142
Kovačević Živko, Cesta 1. maja 65,
Kranj, spričevalo ŽTPŠ Maribor - prometno
transportni manipulant, izdano leta 1986 in
1987. gnn‑303958
Krajnc Maja, Potrčeva cesta 50 a,
Ptuj, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj.
gnp‑303806
Krajnc Mitja, Dupleška cesta 311,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Juga Polak Maribor,
izdano leta 2007 in 2008. m‑140
Kukovec Erik, Radehova 11, Lenart v
Slov. Goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Maribor -avtomehanik,
izdano leta 1973. m‑151
Kveder Mavricij, Prevoje pri Šentvidu
38a, Lukovica, spričevalo 3. letnika avtošole
Ježica, izdano leta 2002. gns‑303803
Lah Barbara, Hajdoše 43/h, Hajdina,
diplomo Srednje agroživilske šole Maribor,
izdana leta 1989. m‑129
Lazarov Alan, Lackova cesta 43, Maribor,
spričevalo 3. letnika II gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m‑175
Leder Živa, Trebinjska ulica 12, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Milana Šušteršiča
Ljubljana, izdano leta 2007. gny‑303822
Lukač Tjaša, Dogoška cesta 79/a,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole Maribor, izdano leta
2000. m‑106
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Majcen Andreja, Poznanovci 24,
Mačkovci, zaključno spričevalo Srednje šole
kmetijske mehanizacije - smer pomočnica
gosp. oskrbnice, izdano leta 2005.
gnq‑303855
Mastnak Dimitrij, Pod lipami 012, Celje,
diplomo Srednje kovinarske šole Štore.
gnp‑303956
Metličar Prezelj Tina, Šenturška Gora
22, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Celju, izdano leta
1996. gni‑303813
Mikić Dušan, Obrovac, Banja Luka,
diplomo Srednje poklicne in gradbene šole
Ivana Kavčiča Ljubljana, izdana leta 1985.
gnn‑303833
Mikloška Vinko Mitja, Poženelova ulica
3, Laško, indeks, št. 11090010033, izdala
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor.
m‑161
Mitrović Slavko, Maleševci, Ugljevik,
spričevalo o končani Gostinski šoli v
Ljubljani, izdano leta 1976. gnl‑303810
Mlakar Martina, Zgornji Duplek 72/b,
Spodnji Duplek, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor- smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2008. m‑122
Mogel Mihael, Vodole 19, Malečnik,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2008. m‑162
Morandl Jožica, Raški dol 2, Maribor,
diplomo Srednje šole za pedagoške in
kulturne usmeritve Maribor, izdana leta
1985. m‑143
Muftić Elvis, Viktorja Kejžarja 32/a,
Jesenice,
maturitetno
spričevalo
in
spričevala od 1. do 4. letnika Gimnazije
Jesenice, izdano leta 1992, 1993, 1994 in
1995. gni‑303963
Nadarevič Branka, Hradeckega cesta
22, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1986, izdano na ime Sladojević Branka.
gnj‑303962
Novak Gregor, Gorje 14, Cerkno, diplomo
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 1990. gnv‑303800
Ošlak Darijan, Nova Cerkev 127,
Ljubečna, indeks, št. 11130121176, izdala
Višja poslovno komercialna šola v Celju.
gnw‑303824
Pajnkihar Tatjana, Obirska 19, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
kmetijske šole Maribor - smer sadjarstvo in
vinogradništvo, izdano leta 1973. m‑167
Pavlič Metka, Lendavska 25/b, Murska
Sobota, zaključno spričevalo SŠGT
Ljubljana, izdano leta 1985. gnb‑303820
Pehan Alen, Kresnica 10, Šentilj v Slov.
Goricah, spričevalo 3. letnika II. gimnazije
Maribor, izdano leta 2008. m‑178
Pendleton Intihar Petra, Medvedova
cesta 27, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra srednjega usmerjenega
izobraževanja Jesenice, št. D-357, izdano
leta 1992, izdano na ime Intihar Petra.
gnd‑303818
Perkovič Mišo, Vičava 42, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika
Strojne tehenične šole Ptuj - smer strojni
tehnik, izdano leta 1993 in 1994. m‑123
Perkovič Mišo, Vičava 42, Ptuj, potrdilo
o strokovnem usposabljanju za trgovskega
poslovodjo, št. 715/96 z dne 11. 11. 1996,
izdano na Gospodarski zbornici Slovenije.
m‑124
Perović Danilo, Ulica Staneta Severja
10, Maribor, indeks, št. 61214026, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m‑138

maturiteno spričevalo, št. 1268 in obvestilo
o uspehu na maturi Splošne gimnazije v
Velenju, izdano leta 2003. gni‑303838
Snežič Nejc, Rosinova 26, Maribor,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta
2002 in 2003. m‑119
Soko Brigita, Krčevinska 79, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor - smer ekonomski tehnik,
izdano leta 1986 in 1987. m‑128
Sprečo Mirzet, Ulica Štravhovih 31,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene in kozmetične šole Maribor,
izdano leta 2007. m‑137
Strnad Suzana, Ulica Planinčevih 40,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3.
in 4. letnika Zdravstvene šole v Mariboru,
izdano leta 1983 in 1984. m‑147
Suhalj Barbara, Pavšičeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev Ljubljana, izdano leta 1990, 1991
in 1992, izdano na ime Klemenčič Barbara.
gnf‑303816
Šmigoc Ines, Spodnji Žerjavci 30, Lenart
v Slov. Goricah, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2008.
m‑107
Tarle Gabrijela, Gmajnica 48, Komenda,
indeks, št. 11040334, Visoke šole za
zdravstvo v Ljubljani, leto izdaje 2004.
gnr‑303804
Teržan Robert, Rečica ob Savinji 23,
Rečica ob Savinji, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje tehnične šole maršala Tita, izdano
leta 1981 in 1982. gne‑303817
Tkavc Andrej, Levstikova ulica 29,
Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo I.
gimnazije Maribor, izdano leta 1999. m‑194
Tomažič Benjamin, Miklavška 9/a,
Maribor, indeks, št. 81623897, izdala EPF
Maribor. m‑193
Tomšič Maja, V Češnjico 37, LjubljanaDobrunje,
indeks,
izdala
Srednja
frizerska šola Ljubljana leto izdaje 1988.
gnp‑303856
Trebušak Rudi, Trg padlih borcev
1, Kamnik, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne kovinarske in usnjarsko
galanterijska šola Domžale, izdano leta
1978. gno‑303832
Voglar Klavdija, Sp. Jakobski dol 77/a,
Jakobski Dol, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole kmetijske mehanizacije
v Mariboru, izdano leta 2001. m‑126
Vranjek Vid, Župančičeva ulica 14,
Ljubljana, indeks, št. E1005895, izdal FERI
Maribor. m‑177
Vrbek Dejan, Hrastovec pod Bočem
18, Makole, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta
1998, 1999 in 2000. m‑105
Vrbnjak Peter, Stantetova ulica 18,
Maribor, potrdilo o opravljeni poklicni maturi
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2004. m‑121
Vukelič Marjan, Romihova ulica 19,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra tiska in papirja Ljubljana,
izdano leta 1980. m‑134
Zabret Saša, Jakopičeva 14, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 1996, izdano na ime Habat Saša.
gnl‑303960
Zagoranski Sašo, Cesta 4. julija 47,
Spodnji Duplek, maturitetno spričevalo II.
gimnazije Maribor, izdano leta 2001. m‑188

Peršoh Tina, Marjeta 82, Marjeta na
Dravskem polju, maturitetno spričevalo
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1998
in 1999. m‑103
Petreski Zoran, Kardeljeva cesta 51,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor - smer avtoličar, izdano
leta 2002. m‑153
Pintarič Davorin, Pristava 37, Cirkulane,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje strojne tehnične šole
Ptuj, izdano leta 1993 in 1994. m‑189
Pliberšek Mihael, Gabernik 88, Zgornja
Polskava, spričevalo 5. letnika Biotehniške
šole v Mariboru, izdano leta 2006. m‑195
Potočan Darja, Janševa ulica 6, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1993 in 1994. m‑149
Potočnik Darja, Ziherlova ploščad 14,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Ptuj - smer ekonomski
tehnik, izdano leta 1985. m‑164
Potočnik Zlatka, Prežihova ulica 11,
Lenart v Slov.goricah, diplomo Srednje
trgovske šole Maribor, izdana leta 2004.
m‑148
Potokar Blaž, Pražakova 6, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehniških strok Franca
Leskoška Luke Ljubljana, izdana leta 1989.
gng‑303815
Prah Zlatko, Einspielerjeva 34, Maribor,
Srednje strojno tehnične šole v Velenju,
izdano leta 1983. gne‑303842
Prašnikar Darjan, Kidričeva 4/a,
Zagorje ob Savi, spričevalo Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2002.
gnh‑303839
Puškarič Nataša, Mariborska 16, Radlje
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2001 in 2002. m‑104
Ravnik Matej, Črtomirova ulica 1/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo Ljubljana, izdano
leta 1992. gnk‑303961
Repina Marjeta, Vosek 2, Pernica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 1983. m‑116
Retuznik Uroš, Veliki dol 2, Koprivnica,
indeks, št. 12100042034, izdala Višja
strokovna šola Novo mesto - program
strojništvo. gnr‑303829
Ribič Nataša, Ljubljanska 277a, Maribor,
spričevalo 4. letnika in spričevalo poklicne
mature Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 2004. m‑163
Rošker Marko, Pod vinogradi 14, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje biotehniške
šole Maribor, izdano leta 2008. m‑158
Rudolf Stanislav, Pokoše 6, Pragersko,
zaključno spričevalo Lesno industrijske šole
Maribor, izdano leta 1970. m‑198
Sakač Simona, Malahorna 53, Oplotnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
administrativne šole Maribor -smer upravni
tehnik, izdano leta 1993. m‑113
Semprimožnik Marko, Ojstriška vas
45, Tabor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani smer veterinarski tehnik, izdano leta 1988.
gnh‑303964
Skumavc Franc, Župančičeva 1, Bled,
zaključno spričevalo Šole za voznike
motornih vozil v Škofji Loki, št. 62/74.
gny‑303826
Smolnikar Jerneja, Zg. Dolič 42/e,
Mislinja, spričevalo 3. in 4. letnika ter
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Zavec Maja, Bišečki vrh 34, Trnovska
vas, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1993 in
1994. m‑112
Zupanič Boštjan, Hajdoše 10, Hajdina,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
Maribor - smer slaščičar, izdano leta 2001.
m‑169

Drugo preklicujejo
Azizi Lindita, Zaloška 186, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnq‑303805
Bojić Slađan, Srednje Gameljne 8,
Ljubljana Šmartno, dijaško izkaznico, izdal
ŠC PET Ljubljana. gnx‑303848
Brdnik Gregor, Sp. Voličina 82/a,
Voličina, vozno karto, št. 12700, izdal Veolia
transport. m‑139
Bregar Saša, Košnica 51/d, Celje,
študentsko izkaznico, št. F0000349, izdala
FF Maribor. m‑157
Čižič Marjan, Nova ulica 16, Miklavž na
Dravskem polju, vozno karto, št. 12336,
izdal Veolia transport. m‑145
Deutschmann Janja, Kratka ulica 12,
Orehova vas, vozno karto, št. 11275, izdal
Veolia transport. m‑192
Drozg Teja, Besednjakova 2, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 0005989991.
m‑118
Fifer Eva, Devinska ulica 24, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 11609, izdal Veolia
transport. m‑159
Fijavž Emilijan s.p., Bukovlje 15, Stranice,
potrdilo za voznike, št. 000315/BGD61-25253/2007, izdano na ime Ručnov Dejan,
izdan 23. 7. 2007 z veljavnostjo od 23. 7.
2007 do 26. 9. 2007. gnl‑303835
Florjanič Mitja, Parmova ulica 1, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 19457835,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnz‑303846
Gorc Tjaša, Cikava 27, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 19470083,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gng‑303840
Grobovnik Niko, Zgornja Bistrica 78/a,
Slovenska Bistrica, vozno karto, št. 11969,
izdal Veolia transport. m‑176
Hladin Andraž, Planinski vrh 17, Planina
pri Sevnici, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500009900000, izdal Cetis Celje.
gnt‑303802
Hribar Stanislav s.p., Veliki Gaber
64, Veliki Gaber, dovolilnico za Bosno in
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Hercegovino, št. 1009693 z dne 7. 10. 2008.
gnm‑303959
Humar Marijan, Zalog pri Cerkljah 46,
Cerklje na Gorenjskem, orožni list, št.
OL0028466, izdala UE Kranj. gnm‑303834
Javernik Larisa, Razgledna ulica 27,
Radlje ob Dravi, vozovnico, št. 751, izdala
Veolia, smer Radlje - Maribor. m‑109
Kamenšek Sandi, Breznikova cesta
61/a, Domžale, delovno dovoljenje, št.
0424/4239545, izdano na ime Nukić Amir,
stanujoč Pot na Rakovo Jelšo 331 Ljubljana.
gnv‑303950
Koman Srečko, Kolmanova 19, Orehova
vas, službeno izkaznico, št. 013658-1,
izdana 8.1.2008 - za varnostnika. m‑181
Kos Staš, Podljubelj 269, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 23070092,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnu‑303801
Langova Monika, Cesta 27. aprila
31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70070722, izdala Fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gnj‑303812
Mejač Maja, Kvedrova 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01000491,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnh‑303814
Merkač Rok, Stražišče 26, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
93536063, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m‑184
Merkur, d.d., C. Na okroglo 7, Naklo,
štampiljko pravokotne oblike z napisom
MERKUR, trgovina in storitve, d.d.
4202 Naklo, Cesta na Okroglo 7, 366.
gns‑303953
Miklošič Maja, Opekarska cesta 36,
Ribnica, študentsko izkaznico, št. 30014016,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Ljubljana. gnr‑303954
Murko Marjan, Gorca 11, Podlehnik,
potrdilo o opravljenem izpitu varstvo pri
delu, izdano leta 2002. gnr‑303854
Novi logistični center d.o.o., Kidričeva
ulica 13 D, Trzin, zeleno karto za tovorno
vozilo z reg. št. LJ 15-2MV, št. 1881753
in zeleno karto za prikolico reg. št. 38-0N
LJ, št. 1881669, izdani pri Adriatc Slovenica
Zavarovalna družba d,d, PE Novo mesto.
gnt‑303952
Planko Bojan, Žegar 28/a, Prevorje,
študentsko izkaznico, št. 93525353, izdal
FERI Maribor. m‑136
Potočnik Klavdija, Kozjak nad Pesnico
61/a, Zgornja Kungota, dijaško izkaznico,
izdala III. gimnazija Maribor, št. 0005906293.
m‑108
Rakuša Jan, Sv. Tomaž 15/d, Sveti
Tomaž, študentsko izkaznico, št. 31240112,

izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnc‑303844
Riemele Aljaž, Pohorska cesta 73,
Hoče, vozno karto, št. 10045, izdal Veolia
transport. m‑185
Ropert Petra, Ceršak 6, Ceršak,
študentsko izkaznico, št. 61210136, izdala
FF Maribor. m‑182
Smrke Jurij, Drska 49, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 21080516, izdala
FDV Ljubljana. gnb‑303845
Snurer Lea, Koravci 1/a, Koravci,
študentsko izkaznico, št. 93619636, izdala
FKKT Maribor. m‑187
Sopotnik Franci, Podlog 31/a, Šempeter
v Savinjski dolini, študentsko izkaznico, št.
31240135, izdala Fakulteta za farmacijo
Ljubljana. gnd‑303843
STREET TOUR d.o.o. Portorož,
Liminjanska cesta 94a, Portorož Portorose, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500005979000, izdana na ime Pejić
Miodrag. gnt‑303827
Šeme Luka, Žabjek 7, Višnja Gora,
orožni list, št. OL 000010545, izdala UE
Grosuplje. gnk‑303836
Šibanc Matej, Cesta v Tomaž 1/d, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 31250142, izdala
Fakulteta za farmacijo Ljubljana. gnu‑303851
Štor Jana, Antoličičeva ulica 10, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93633979, izdala
Fakulteta za strojništvo. m‑170
Tompa Majcen Dominika, Na obrežju
8, Ptuj, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za delo dipl. ing. farmacije v lekarni.
gno‑303807
Turnšek 3000 d.o.o., Spodnja nova vas
047, Slovenska Bistrica, rusko dovolilnico,
št. 0441402. gnq‑303955
Vedlin Dušan, Dečkova 25/a, Celje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500009276000,
izdal Cetis Celje. gnj‑303837
Velić Emir s.p., Za progo 1A, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04244248265, izdano
na ime Latić Elvedin, stanujoč Kriva pot 40,
1000 Ljubljana. gnu‑303951
Volf Damjan, Malija 98, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 09992896,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnq‑303830
Wolf Oto, Hudalesova 60, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-03470-00/96, ser. št. 1192/96.
gnc‑303819
Zorn Mitja, Bukovica 88, Volčja Draga,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-03136-0101. gnz‑303821
Žlahtič Tadej, Knobleharjeva ulica
18, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gns‑303853
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