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Javni razpisi
Št. 027/09

Ob-3437/09

Preklic
spremembe št. 2 javnega razpisa
»Strateški raziskovalno-razvojni projekti
v podjetjih«
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije preklicuje spremembo št.
2 javnega razpisa »Strateški raziskovalnorazvojni projekti v podjetjih«, ki je bila dne
24. 4. 2009 objavljena v Uradnem listu RS,
št. 32 (Ob-3332/09).
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 027/09

Ob-3442/09

Sprememba št. 2 javnega razpisa
»strateški raziskovalno-razvojni projekti
v podjetjih«,
ki je bil dne 12. 12. 2008 objavljen v Uradnem listu RS, št. 117 (Ob-9846/08).
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije objavlja drugo spremembo javnega razpisa »Strateški raziskovalnorazvojni projekti v podjetjih«, ki je bil dne
12. 12. 2008 objavljen v Uradnem listu RS,
št. 117 (Ob-9846/08). Prva sprememba je
bila objavljena dne 19. 12. 2008 v Uradnem
listu RS, št. 119/08 (Ob-10127/08).
Zadnji odstavek 7. točke javnega razpisa z naslovom »Okvirna višina sredstev«
se črta.
Ostale določbe javnega razpisa ostajajo
nespremenjene in v veljavi.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 430-656/2008/19

Ob-3432/09

Sprememba
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07) objavlja Ministrstvo za notranje zadeve spremembo objave javnega razpisa
za izvajanje programov pomoči prosilcem
za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito, št.
430-656/2008, ki se financira iz Evropskega
sklada za begunce ter Evropskega sklada
za vključevanje državljanov tretjih držav in
sredstev Ministrstva za notranje zadeve,
objavljene v Uradnem listu RS, št. 23/09,
Ob-2465/09, z dne 27. 3. 2009.

Spremenijo se točke 4, 6, 8, 10 in 12
objave javnega razpisa, in sicer:
1. Spremeni se točka 4. objave (Obvezna vsebina vloge), ki se glasi:
– Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci iz razpisne dokumentacije za pripravo vloge:
– obrazec vloge (priloga št. IV/1);
– splošna izjava prijavitelja programa
(priloga št. IV/2);
– pooblastilo za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc (priloga št. IV/3);
– izjava prijavitelja programa – DDV
(Priloga št. IV/4);
– podatki o prijavitelju (Priloga št.
IV/5);
– podatki o izvajalcih programa (Priloga št. IV/6);
– izjava o predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe in
znanj ter o izpolnjevanju pogojev glede zahtevanega znanja angleškega jezika (Priloga
št. IV/6a), v primeru, da se prijavitelj prijavlja
za sklop 2 ter za izvajanje programa prijavlja
študente, katerih imen ni navedel v obrazcu
iz priloge št. IV/6 oziroma za te osebe ni
predložil zahtevanih dokazil;
– finančna konstrukcija izvajanja programa (Priloga št. IV/7);
– opis programa (Priloga št. IV/8);
– reference prijavitelja (Priloga št.
IV/9).
– Dokumenti, ki jih izdajajo uradne institucije:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe in znanj za osebe,
ki bodo izvajale programe – izvajalce programov;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevanega znanja angleškega jezika
za osebe, ki bodo izvajale programe – izvajalce programov (velja za sklope 1, 2, 4,
6, 7, 8).
V primeru, da se prijavitelj prijavlja za
sklop 2, lahko v primeru, da za izvajanje
pravnega informiranja prosilcev prijavi študente, namesto dokazil iz te točke predloži
izjavo o predložitvi dokazil o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane izobrazbe in znanj
ter o izpolnjevanju pogojev glede zahtevanega znanja angleškega jezika (priloga št.
IV/6a).
– Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije), ki mora biti parafiran na vsaki
strani vključno s prilogama št. 1 in št. 2 ter
podpisan in žigosan na zadnji strani, vključno s prilogama št. 1 in 2, ter izpolnjena
priloga št. 2.

Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev
iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga,
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena.
2. Spremeni se točka 6 objave (Merila za
izbor programov), ki se glasi:
Za vsak posamezen sklop bo izbrana
vloga po naslednjih merilih: cena in reference, in sicer:
– Cena: Ocenjuje se cena oziroma skupna dvoletna vrednost progama, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih
v razpisni dokumentaciji. Cenovno najugodnejša vloga oziroma prijavitelj z najnižjo
ponujeno vrednostjo progama prejme 90
točk, ostale pa prejmejo procentualno ustrezno manjše število točk, in sicer glede na
procentualno vrednost odstopanja ponujene
cene od cene najugodnejšega prijavitelja.
Vloge ne morejo prejeti manj kot 0 točk.
– Reference: Ocenjujejo se reference
oziroma dosedanje izkušnje z izvajanjem
tovrstnih dejavnosti v zadnjih 5 letih, in sicer v primeru, da ima prijavitelj 1 referenco,
prejme vloga 5 točk, v primeru, da ima od 2
do 5 referenc, prejme vloga 7 točk ter v primeru, da ima več kot 5 referenc, prejme
vloga 10 točk.
– Sekundarno merilo: V primeru, da bo
za isti sklop dva ali bo več prijaviteljev po
zgornjih merilih prejelo enako število točk,
bo izbran tisti prijavitelj, ki ima v zadnjih 5
letih več referenc oziroma dosedanjih izkušenj z izvajanjem tovrstnih dejavnosti in
z enako ciljno populacijo oziroma uporabniki
programov, in sicer iz posameznega sklopa,
za katerega se prijavitelj prijavlja (oziroma
se ga ocenjuje).
3. Spremeni se alinea »Izplačilo sredstev« točke 8 objave (Način financiranja),
ki se glasi:
– Izplačilo sredstev:
Izvajalcu bodo sredstva izplačana na
transakcijski račun v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma
30. dan od datuma uradnega prejema vsakokratnega ustreznega poročila o izvajanju
programa, finančnega poročila in zahtevka
za izplačilo.
V primeru, da je izvajalec oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in
deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali
ustanova, je pod pogoji iz predmetne razpi-
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sne dokumentacije upravičen do predplačila
sredstev, in sicer lahko izvajalec v 30 dneh
od podpisa pogodbe s pisnim zahtevkom
naročnika zaprosi za predplačilo sredstev,
in sicer lahko zaprosi za predplačilo v enkratnem znesku do višine največ 15% od vrednosti programa po pogodbi za posamezni
letni program.
Izplačilo sredstev predplačila bo naročnik izvršil v 15 dneh od prejema zahtevka
za predplačilo.
Tekom izvajanja programov se predplačilo poračuna (z vrednostjo izvajanja
programa na podlagi predloženih poročil
izvajalca, ki jih potrdi naročnik), takoj, ko
skupna vrednost zahtevkov za izplačilo preseže 60% vrednosti pogodbe za posamezno leto, vendar najkasneje do končnega
poročila o izvajanju programa. V primeru,
da je vrednost izvedenega programa manjša od vrednosti izplačanega predplačila,
mora izvajalec naročniku skladno z drugim
odstavkom 22.a člena ZIPRS0809 razliko
prejetih sredstev vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči z zadnjim
rokom za podajo končnega poročila za posamezni letni program. Izvajalec vračilo izvrši v roku petnajst dni po prejemu pisnega
poziva naročnika.
Po sklenitvi aneksa k pogodbi za izvajanje programov po letnem programu 2009,
lahko izvajalec v 30 dneh od podpisa aneksa s pisnim zahtevkom naročnika zaprosi
za predplačilo sredstev, in sicer v enkratnem
znesku do višine največ 15% od vrednosti
programa, določenega v sklenjenem aneksu
k pogodbi za izvajanje po letnem programu
2009, vendar pod pogojem, da je predplačilo iz naslova izvajanja programa po letnem
programu 2008 v celoti poračunano.
Prijavitelj – izvajalec se zavezuje, da bo
naročniku skladno z drugim odstavkom 22.a
člena ZIPRS0809 prejeta sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrnil, če
se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz
proračuna neupravičeno izvršeno, o čemer
mora tudi v vlogi podati izjavo. Izvajalec
vračilo izvrši v roku petnajst dni po prejemu
pisnega poziva naročnika.
4. Spremeni se prvi odstavek točke 10
objave (Predložitev vloge), ki se glasi:
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 11. 5. 2009, najkasneje do 15. ure.
5. Spremeni se drugi odstavek točke
12 objave (Razpisna dokumentacija), ki se
glasi: prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo
vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za
oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik
prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 30. 4. 2009.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 4301-4/2009-2
Ob-3353/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP
in 14/07 – ZSPDPO, 109/08), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 26/09), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (ZIPRS0809, Uradni list RS, št.
114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
26/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07) in Programa varstva potrošnikov za leti 2008 in 2009 (Sklep Vlade
RS, št. 32300-1/2008/3 z dne 20. 3. 2008),
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov (v
nadaljevanju: Urad), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja programa
varstva potrošnikov – projektov
za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov, spodbujanja razvoja in
delovanja potrošniških organizacij
1. Predmet javnega razpisa
1.1. Sklop A: Izvajanje programa varstva
potrošnikov – projektov za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov o pravicah potrošnikov (v nadaljevanju: sklop A) Projekti se
razpisujejo za naslednja področja:
– finančne storitve kot predmet zakonov,
ki urejajo področje bančništva, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev, investicijskih
skladov, pokojninskih skladov, plačilnega
prometa in potrošniških kreditov.
Projekti za obveščanje in izobraževanje potrošnikov se lahko izvajajo v različnih
oblikah: na spletni strani, preko medijev ter
z organiziranjem okroglih miz ali posvetov
ali seminarjev ali konferenc ali izobraževalnih programov.
Definicija projekta za obveščanje in izobraževanje potrošnikov: Za projekt se šteje
sklop aktivnosti, ki omogočajo učinkovito izvedbo v predmetu javnega razpisa razpisanega področja ter ciljev razpisa.
1.2. Sklop B: Spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij (v nadaljevanju: sklop B) na naslednjih področjih:
– udeležba v potrošniških organizacijah
in združenjih, ki delujejo na ravni EU oziroma na globalni ravni (članarine);
– strokovno sodelovanje pri pripravi za
potrošnike pomembne zakonodaje na nacionalni ravni in v EU (stališča RS k osnutkom
pravnih aktov EU);
– udeležba pri standardizaciji na nacionalni, evropski in svetovni ravni (aktivna
udeležba na področju dela z ustreznimi dokazili);
– sodelovanje v posvetovalni skupini za
potrošnike pri Evropski komisiji (DG SANCO);
– izobraževanje na področjih varstva potrošnikov;
– udeležba na seminarjih in konferencah,
organiziranih na evropski in svetovni ravni;
– krepitev neformalnih oblik razvijanja
dialoga z drugimi nevladnimi organizacijami
s kritjem stroškov za organizacijo posvetov,
seminarjev in konferenc;
– kritje drugih stroškov delovanja potrošniške organizacije (materialni, obratovalni stroški ter stroški priprave informacij za
spletno stran, vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani, vzdrževanja računalniške opreme).
2. Cilj razpisa: s sofinanciranjem izvajanja programa varstva potrošnikov in delovanja potrošniških organizacij država skrbi
za učinkovito politiko varstva potrošnikov,
ki lahko izboljša kvaliteto življenja naših državljanov.
3. Način izbire: javni razpis izvede Urad.
Sofinancirajo se nevladne potrošniške organizacije, izbrane na javnem razpisu.
4. Čas sofinanciranja: pogodbeno razmerje za sklop A in sklop B se zaključi

z 20. 11. 2009, ko morajo biti porabljena
dodeljena sredstva.
5. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa: Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB2, 46/06 – odl.
US, 114/06 – ZUE in 126/07), Resolucija
o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006–2010 (ReNPVP, Uradni list RS,
št. 114/05), Program varstva potrošnikov
za leti 2008 in 2009 (Sklep Vlade RS, št.
32300-1/2008/3 z dne 20. 3. 2008).
6. Pogoji za kandidiranje
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za sofinanciranje sklopa A in sklopa B morajo omogočati uresničevanje predmeta in
ciljev javnega razpisa.
Izpolnjevanje spodaj navedenih skupnih
in posebnih pogojev bo vlagatelj v vlogi izkazoval v skladu z določbami v razpisu in
razpisni dokumentaciji.
6.1. Skupni pogoji za sklopa sklop A in
sklop B
Vlogo za sofinanciranje lahko vloži vlagatelj, ki:
– je vpisan v register društev oziroma
v register;
– je potrošniška organizacija, vpisana
v register potrošniških organizacij pri Uradu
v skladu s Pravilnikom o načinu in pogojih
za vpis potrošniških organizacij v register
(Uradni list RS, št. 46/98, 97/03);
– se strinja z razpisnimi pogoji;
– bo predložil izpolnjen razpisni obrazec
»Podatki o vlagatelju« z jasno predstavitvijo:
delovanja na področju varstva potrošnikov;
podatkov o referencah, podatkov o finančnem in materialnem poslovanju za obdobje
2006–2008; prioritet za leto 2009 ter strateških ciljev delovanja in aktivnosti za obdobje
2008–2011;
– bo opredelil ustrezne strokovne in zakonske podlage za izvedbo predmeta in ciljev javnega razpisa;
– bo predložil izjavo, da se sofinanciranje
ne podvaja;
– razpolaga z telefonskim priključkom in
aktivno elektronsko pošto za sklop B;
– ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Urada;
– nikoli ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev Republike Slovenije
in EU za izvajanje aktivne politike varstva
potrošnikov;
– zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
delovanja;
– ima poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve do države, določene z zakonom;
– ni v kazenskem postopku;
– niti on niti njegov(i) zakonit(i)
zastopnik(i) ni(so) storil(i) kaznivih dejanj iz
prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06 in 16/08) in podal pooblastilo Uradu, da lahko, za namene izvedbe postopka
javnega razpisa, kadarkoli zaprosi pristojne
organe za potrditev te izjave;
– ni storil kaznivega dejanja ali prekrška v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem
v katerikoli državi;
– ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, katero
bi Urad lahko dokazal na podlagi preteklih
pogodb;
– bo predložil izjavo, da so podatki v vlogi
resnični, da niso zavajajoči ter da je sezna-
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njen, da se izloči iz postopka ocenjevanja
vlog, če so podatki v vlogi in priloženi dokazni dokumentaciji zavajajoči ali neresnični
ali da potrebnih informacij ni zagotovil ali jih
je zamolčal;
– bo predložil popis morebitnih podatkov
oziroma delov vloge, ki so označeni za poslovno skrivnost;
– bo Uradu dovolil pridobitev potrdil oziroma dokazil, ki jih Urad lahko samostojno
pridobi iz uradnih evidenc;
– bo vlogi priložil na vsaki strani parafirane pogodbene obrazce.
6.2. Posebni pogoji sodelovanja za posamezen sklop
6.2.1. Sklop A – izvajanje programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje
in izobraževanje potrošnikov:
Vlagatelj mora predložiti:
– načrt projekta, ki mora vsebovati: delne
in končne cilje projekta, ki morajo biti skladni
s predmetom in cilji javnega razpisa, terminski načrt, opis posameznih aktivnosti ter
pričakovane rezultate projekta;
– izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri za izvedbo projekta;
– pregledno, ustrezno in jasno zaprto finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov,
v katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni
za izvedbo razpisanih programov varstva
potrošnikov.
6.2.2. Sklop B – spodbujanje razvoja in
delovanja potrošniških organizacij:
Vlagatelj mora predložiti:
– načrt delovanja za leto 2009, ki mora
vsebovati: delne in končne cilje delovanja,
ki morajo biti skladni s predmetom in cilji
javnega razpisa, terminski načrt, opis posameznih aktivnosti ter pričakovane rezultate
razvoja in delovanja;
– izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri in prostori za delovanje;
– pregledno, ustrezno in jasno zaprto finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov,
v katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za razvoj in delovanje potrošniške
organizacije.
7. Merila za izbiro
Strokovna komisija bo vse popolne vloge
ocenila na podlagi meril. Največje možno
število točk za posamezni sklop je 100 točk.
Merila so:
7.1. Sklop A
Merilo
1.

2.

3

Izkušnje s področja, za katerega prijavlja projekt (finančne storitve)
v zadnjih treh letih (2006–2008) (maks. 40 točk)
– neustrezne
– delno ustrezne
– ustrezne
– zelo ustrezne
Načrtovanje projekta (maks. 30 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
Doseganje ciljne javnosti (maks. 30 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
Skupaj

Maks. št.
točk
40
0
20
30
40
30
5
20
30
30
5
20
30
100
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7.2. Sklop B

Merilo
1

2

3

Izkušnje na področju delovanja (izkazano aktivno strokovno
sodelovanje) v zadnjih treh letih (2006–2008) (maks. 40 točk; točke,
pridobljene v posamezni alinei, se seštevajo)
– izkazano strokovno sodelovanje v delovnih skupinah, odborih,
komisijah
– izkazana priprava stališč pri pripravi zakonodaje
– izkazano strokovno sodelovanje v organih na EU ravni
Načrtovanje delovanja za leto 2009 (maks. 30 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
Doseganje ciljne javnosti (maks. 30 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
Skupaj
Merila za ocenjevanje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
8. Način ocenjevanja
Prag doseženih točk za posamezni sklop
razpisa (sklop A in sklop B), nad katerim bo
odobreno sofinanciranje, je 60 točk, s tem,
da mora v posameznem sklopu znašati minimalno število doseženih točk znotraj posameznega podsklopa meril 50% vseh možnih
točk. V primeru, da pri oceni posameznega
podsklopa meril vlagatelj ne doseže 50%
možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede
na to, če skupno doseže prag za sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja izvajanja programov (sklop A)
ter delovanja potrošniških organizacij (sklop
B), ki so dosegli prag števila točk, presega
razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, prednost pri dodelitvi pa bodo imele vloge z višjim številom točk. Razpoložljiva sredstva se
bodo razdelila sorazmerno z doseženim številom točk, pri čemer bo upoštevana višina
zaprošenih sredstev.
V primeru, da bo več vlog z enako oceno, se bo pri sklopu A za kriterij izbora upoštevalo doseženo višje število točk pri merilu
Izkušnje s področja, za katerega prijavlja
projekt (finančne storitve) v zadnjih treh letih
(2006–2008), pri sklopu B se bo kot kriterij izbora upoštevalo doseženo višje število
točk pri merilu Izkušnje na področju delovanja (izkazano aktivno strokovno sodelovanje) v zadnjih treh letih (2006–2008).
V primeru, da se pri sklopu A tudi na podlagi gornjih kriterijev ne more izbrati vloge,
se izbere vloga za sofinanciranje projekta,
za katerega izvedbo vlagatelj izkazuje sodelovanje z drugo potrošniško organizacijo.
Način ocenjevanja je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
9. Sofinanciranje predmeta javnega razpisa
Javni razpis je bil predhodno načrtovan.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2009, v skladu
s Programom varstva potrošnikov za leti
2008 in 2009. Okvirna višina sredstev, ki
so na razpolago za sklop A in sklop B, je do
96.763,00 EUR za leto 2009, od tega za:
– sklop A do 65.000,00 EUR;
– sklop B do 31.763,00 EUR.

Maks. št.
točk
40
10
10
20
30
5
15
30
30
5
15
30
100

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sredstva v okviru sklopa A bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje
programa varstva potrošnikov, konto 412 –
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, proračuna RS za leto 2009.
Sredstva v okviru sklopa B bremenijo
proračunsko postavko 6183 – Delovanje potrošniških organizacij, konto 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam,
proračuna RS za leto 2009.
Vlagatelj mora vlogi priložiti zaprto finančno konstrukcijo predvidenih upravičenih stroškov. Vloge, katerih finančna konstrukcija upravičenih stroškov bo presegla
znesek iz te točke javnega razpisa, bodo kot
nesprejemljive zavrnjene.
Višina sredstev in dinamika plačil se
opredelita s pogodbo. Višina sredstev, ki
jih vlagatelj prejme, je lahko manjša ali
največ enaka višini sredstev, določenih
s pogodbo.
»Sofinanciranje« v tem razpisu pomeni
pravico potrošniške organizacije, da lahko
pridobiva sredstva iz različnih virov, vendar
se zahtevek za isti priznani strošek ne sme
podvajati.
10. Plačilo
10.1. Vrste upravičenih stroškov
Sklop A
Med upravičene stroške se štejejo naslednji stroški potrošniške organizacije:
stroški dela:
– avtorski honorarji;
– strokovno delo;
– stroški strokovne recenzije;
– drugo pogodbeno delo (lektoriranje,…);
materialni stroški:
– stroški distribucije vabil, obvestil, gradiva;
– stroški organizacije dogodkov, povezanih s projektom;
– stroški promocije;
– stroški priprave in tiska;
– nakup strokovne literature;
– komunikacijski stroški (telefon, faks,
internet, pošta);
spletna stran:
– stroški priprave in vzdrževanja spletnih strani;
– vzdrževanje računalniške opreme.
Sklop B
Med upravičene stroške se štejejo naslednji stroški potrošniške organizacije:
– stroški dela (plačila po pogodbah);
– stroški strokovnega sodelovanja pri pripravi za potrošnike pomembne zakonodaje
na nacionalni ravni in v EU (stališča Republike Slovenije k osnutkom pravnih aktov
EU), udeležba pri standardizaciji na nacionalni, evropski in svetovni ravni (dokazana
aktivna udeležba na področju strokovnega
sodelovanja);
– stroški izobraževanja (kotizacije);
– potni stroški in stroški bivanja v zvezi
z udeležbo na seminarjih in konferencah,
organiziranih na evropski in svetovni ravni,
če stroškov ne plačajo organi in organizacije EU;
– stroški za krepitev neformalnih oblik
razvijanja dialoga z drugimi nevladnimi organizacijami s kritjem stroškov za organizacijo posvetov, seminarjev in konferenc;
– stroški priprave informacij za spletno
stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani, stroški vzdrževanja
računalniške opreme;
– materialni stroški (članarine v potrošniških organizacijah, ki delujejo na rav-

ni EU oziroma na globalni ravni, nakup
strokovne literature, komunikacijski stroški,
najemnine);
– obratovalni stroški, ki vključujejo stroške za elektriko, vodo, ogrevanje, čiščenje
in upravljanje.
10.2. Sofinanciranje upravičenih stroškov
Priznajo in sofinancirajo se lahko upravičeni stroški, ki so nujno potrebni in so
nastali pri izvajanju programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, razvoju in delovanju potrošniške organizacije, ki so nastali
v času pogodbenega razmerja, ki niso kriti
iz drugih virov, tako da se sofinanciranje ne
podvaja, ki so v skladu z razpisom, razpisno
dokumentacijo in pogodbo ter so bili plačani
do predložitve zahtevka, kar bo predlagatelj
zahtevka za sofinanciranje dokazal z originalnim potrdilom o plačilu.
V primeru, da vlagatelj uveljavlja določen strošek v okviru obeh sklopov (sklop
A in sklop B) razpisa, lahko zahtevek za
določen strošek izstavi samo v okviru enega sklopa.
Urad bo sofinanciral do 100% vrednosti
upravičenih stroškov posameznega projekta
(sklop A, sklop B). Izbrani vlagatelj bo upravičen največ do ½ celotnih razpoložljivih
sredstev za sklop B. V primeru izbora samo
enega vlagatelja, bo le-ta upravičen do celotnih razpoložljivih sredstev za sklop B.
10.3. Zaprta finančna konstrukcija odhodkov
Vlagatelj mora podati pregledno, ustrezno, jasno in zaprto finančno konstrukcijo
odhodkov, v katero so vključeni vsi in samo
upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo in so
nujno potrebni za izvajanje programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje
in izobraževanje potrošnikov, za razvoj in
delovanje potrošniških organizacij.
Vloge, katerih finančna konstrukcija
odhodkov bo presegla znesek iz te točke
javnega razpisa, bodo kot nesprejemljive
zavrnjene.
11. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje sofinanciranja izvajanja programa varstva potrošnikov (sklop A) in delovanja potrošniških organizacij (sklop B) obsega
obdobje trajanja pogodbenega razmerja:
– pogodbeno razmerje se začne z dnem
začetka veljavnosti pogodbe;
– pogodbeno razmerje za sklop A in
sklop B se zaključi z 20. 11. 2009, ko morajo biti porabljena dodeljena sredstva.
12. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz
vlog, ki jih komisija odpre, so informacije
javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost.
Vlagatelji morajo podatke, ki jih smatrajo
za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo.
13. Način podaje vloge in rok, do katerega se sprejemajo vloge
Vloge morajo biti predložene v skladu
z navodili iz razpisa in razpisne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za sofinanciranje izvajanja pro-
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grama varstva potrošnikov – projektov za
obveščanje in izobraževanje potrošnikov,
spodbujanja razvoja in delovanja nevladnih potrošniških organizacij« in prispeti
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, najkasneje do 25. 5. 2009 do
12. ure. Vlagatelj mora obvezno označiti,
za kateri sklop (sklop A, sklop B) javnega
razpisa podaja vlogo. Če vlagatelj podaja
vlogo za vse sklope razpisa, mora za vsak
sklop oddati ločeno vlogo z vsemi dokazili,
v ločenem ovitku. Na hrbtni strani mora biti
napisan naslov vlagatelja.
Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj
navedenega roka, sicer se bodo štele za
nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge (ni navedb iz prejšnjega
odstavka te točke javnega razpisa), bo Urad
s sklepom zavrgel. Vloge, ki jih bo vložila
neupravičena oseba, bo Urad s sklepom
zavrnil.
14. Odpiranje vlog
Komisija bo vloge odpirala dne 25. 5.
2009 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana do 25. 5. 2009 do
12. ure.
Urad je za vodenje postopka javnega
razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na
zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog
bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse
prispele vloge strokovno pregledala ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so
bila navedena v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom
zavrnjene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev
njegove vloge le v primeru, če določenega
dejstva ne bo mogla sama preveriti ter v primeru, da vloga ne bo oddana na predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami razpisa
in razpisne dokumentacije. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v določenem roku, ki ga komisija določi na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), se zavržejo. Vlagatelj v dopolnitvi
vloge ne sme spreminjati predračuna stroškov in vloge v okviru meril ter tistega dela
vloge, ki se veže na načrtovanje, oziroma
tistih elementov vloge, ki lahko ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na ostale vloge, ki jih je Urad prejel
v postopku javnega razpisa.
Urad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna
pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumentacije
ter v primeru dvoma preveriti resničnost in
verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi
in v predloženi dokumentaciji. Kolikor se
v postopku javnega razpisa ugotovi, da je
posamezni vlagatelj predložil neresnične
in zavajajoče podatke in dokazila, bo Urad
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vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa.
Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo
predložila dva ali več vlagateljev, ki bodo
oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih
vlog izbrala najugodnejše vloge skladno
s postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem
strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
15. Odločanje o izboru vlagatelja, pritožbeni postopek in podpis pogodbe
O izboru vlagateljev bo odločeno s sklepom Ministrstva za gospodarstvo, Urada
RS za varstvo potrošnikov v roku 90 dni od
datuma odpiranja vlog.
Zoper sklep Urada lahko vlagatelj v roku
8 dni od prejema sklepa vloži pritožbo na
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana ali se osebno vloži neposredno v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Pritožba se
lahko vloži tudi ustno na zapisnik pri Ministrstvu za gospodarstvo. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo
mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
Po zaključku razpisa bodo končni rezultati objavljeni na spletni strani Urada
RS za varstvo potrošnikov: http://www.
gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html.
Pogodbo skleneta Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za varstvo potrošnikov
in izbrani vlagatelj. Izbrani vlagatelji bodo
pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove na poziv za
podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil
od vloge.
16. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ali prejmejo dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Urada RS za varstvo
potrošnikov, http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html., zainteresirani pa jo lahko
brezplačno dvignejo tudi v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za varstvo
potrošnikov, VI. nadstropje, Kotnikova 28,
Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 10. uro po tel.
01/478-36-18, kontaktna oseba: mag. Barbara Mesojednik. Morebitna vprašanja je
mogoče posredovati kontaktni osebi tudi
po elektronski pošti, na naslov: barbara.mesojednik@gov.si, oziroma po faksu
01/478-34-40.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 4400-4/2009/9
Ob-3423/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000
Ljubljana, Dunajska 58, na podlagi 129.
člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in
v skladu s Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 61/08) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja – praktični pouk v letu
2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični
pouk v letu 2009.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2009, proračunska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje
kmetijskega izobraževanja – praktični pouk,
v višini 193.115 EUR.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov kmetijskih,
vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih šol in fakultet.
II. Upravičenci do sredstev: upravičenci
so javni zavodi, ki izvajajo programe praktičnega izobraževanja s področja kmetijstva,
vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva
in delujejo na območju Republike Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije;
– predložitev kakovostnega programa
dela za leto 2009;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje
in usposabljanje s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva in veterine;
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa;
– na javni razpis lahko vlagatelj vloži
samo eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50 odstotkov priznane višine stroškov programa. Sofinancirane bodo vloge,
ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 50 odstotkov možnih točk.
Za priznano vrednost programa se štejejo materialni stroški, povezani z izvajanjem praktičnega izobraževanja dijakov in
študentov v javnih zavodih.
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za
dokončanje del, planiranih v programu, je
30. 10. 2009.
V. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja;
b) projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja);
c) obseg kmetijskih površin, oziroma
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje
praktičnega izobraževanja.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se
bodo vsem vlogam sredstva sofinanciranja
sorazmerno znižala.
VI. Rok in način prijave: prijava na razpis
mora biti poslana s priporočeno pošto na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, do 1. 6. 2009, ali osebno dosta-

vljena istega dne do 14. ure v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
v zaprti ovojnici, na kateri je označeno »Ne
odpiraj – vloga za javni razpis – Praktični
pouk«, na hrbtni strani pa mora biti naveden
polni naslov pošiljatelja.
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, vsak dan
v času trajanja razpisa med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi v elektronski obliki. Kontaktna oseba je
Tomaž Hrastar, tel. 01/30-94-250 ali e-mail:
tomaz.hrastar@gov.si, MKGP, Sektor za šolstvo, nevladne organizacije in knjigovodstvo
na kmetijah, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo 3. 6. 2009 ob 12. uri, v sejni
sobi, I. nadstropje, Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana. Komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
z odločbo št.: 4400-4/2009/3, bo vloge pregledala in ocenila. Komisija bo:
– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8 dni
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo
v zahtevanem roku. Vloga, ki jo vlagatelj
v roku 8 dni od dneva prejema poziva ne bo
dopolnil, bo zavržena kot nepopolna;
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem zavrnila kot neutemeljene.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog
s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelj na ministrstvo vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ugotovilo, da so bila
sredstva nakazana na podlagi neresničnih
podatkov ali nenamensko porabljena, ima
pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev
v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 4400-5/2009/9
Ob-3424/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljub
ljana, Dunajska 58, na podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
45/08) in 218. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in v skladu
s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
61/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje usposobitve javnih
zavodov in razvojnih centrov v
kmetijstvu v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposobitve javnih zavodov in razvojnih
centrov v kmetijstvu v letu 2009.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2009, proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposobitev
javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu v višini 208.646
EUR.
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Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposobitve posestev, obratov in učnih
delavnic kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih,
veterinarskih in živilskih srednjih šol, fakultet in raziskovalno-izobraževalnih centrov
v kmetijstvu.
II. Upravičenci do sredstev: upravičenci
so javni zavodi, ki izvajajo programe javnega izobraževanja ali raziskovanja s področja
kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine
in živilstva in delujejo na območju Republike
Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije;
– predložitev kakovostnega programa
aktivnosti za leto 2009;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje
ali raziskave s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva;
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa;
– na javni razpis lahko vlagatelj vloži
samo eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50 odstotkov priznane višine stroškov programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezen projekt je
30.000 EUR. Sofinancirane bodo vloge, ki
bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 50 odstotkov možnih točk.
Za priznano vrednost programov se štejejo stroški, povezani z nabavo nove opreme
in strojev za opremljanje posestev, obratov
in delavnic v javnih zavodih.
Sredstva bodo vlagatelji lahko koristili na
podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del, planiranih v programu, je 30. 10.
2009.
V. Merila za izbiro
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja;
b) projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja);
c) obseg kmetijskih površin, oziroma
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje
praktičnega izobraževanja.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se
bodo vsem vlogam sredstva sofinanciranja
sorazmerno znižala.
VI. Rok in način prijave: prijava na razpis
mora biti poslana s priporočeno pošto na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, do 1. 6. 2009, ali osebno dostavljena istega dne do 14. ure v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
v zaprti ovojnici, na kateri je označeno »Ne
odpiraj – vloga za javni razpis – Usposobitev
javnih zavodov«, na hrbtni strani pa mora
biti naveden polni naslov pošiljatelja.
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, vsak dan

v času trajanja razpisa med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi v elektronski obliki. Kontaktna oseba je
Tomaž Hrastar, tel. 01/30-94-250 ali e-mail:
tomaz.hrastar@gov.si, MKGP, Sektor za šolstvo, nevladne organizacije in knjigovodstvo
na kmetijah, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo 3. 6. 2009 ob 13.30, v sejni
sobi, I. nadstropje, Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana. Komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
z odločbo št.: 4400-5/2009/3, bo vloge pregledala in ocenila. Komisija bo:
– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8 dni
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo
v zahtevanem roku. Vloga, ki jo vlagatelj
v roku 8 dni od dneva prejema poziva ne bo
dopolnil, bo zavržena kot nepopolna;
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem zavrnila kot neutemeljene.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog
s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelj na ministrstvo vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ugotovilo, da so bila
sredstva nakazana na podlagi neresničnih
podatkov ali nenamensko porabljena, ima
pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev
v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 54450-52/2008
Ob-3426/09
Na podlagi določb Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (Uradni list
EU, št. 210), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES
(Uradni list EU, št. 210), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (Uradni list EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08),
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, 109/08), Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05, 126/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09), Nacionalnega
strateškega referenčnega okvira 2007–2013
(št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6.
2007), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI
2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zako-
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na o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01
– ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA),
Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in sklepa
organa upravljanja o potrditvi instrumenta št.
OP RČV 3/2/003-0-MŠŠ z dne 23. 4. 2009,
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje programov
usposabljanja strokovnih delavcev
v športu v letih 2009, 2010 in 2011
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje
v družbi temelječi na znanju«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in licenciranja strokovnih
delavcev v športu.
Namen razpisa je spodbujanje zaposlovanja in strokovni razvoj delavcev na
področju športa in s športom povezanimi
dejavnostmi. Vključenim v usposabljanja želimo omogočiti večjo ponudbo kakovostnih
programov usposabljanj in večjo dostopnost
do programov usposabljanj in licenciranj na
področju športne rekreacije, športnega turizma, interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa invalidov, vrhunskega športa,
strokovno – organizacijskega dela v športu
in upravljanja s športno infrastrukturo.
Cilj razpisa je doseči regionalno razpršeno izvajanje usposabljanj in licenciranj
v športu v različnih nacionalnih panožnih
športnih zvezah ter sofinancirati aktivnosti, ki
bodo zagotovile vsaj 1200 posameznikov, ki
bodo prejeli javno veljavno diplomo o usposobljenosti in vsaj 2500 posameznikov, ki
bodo prejeli veljavno licenco za opravljanje
strokovnega dela v športu, od tega vsaj 250
udeleženk usposabljanj in 250 udeleženk
licenciranj v letih 2009, 2010 in 2011.
Aktivnosti za dosego namena in cilja razpisa:
1. usposabljanje strokovnih delavcev
za opravljanje vzgojno – izobraževalnega
dela v športu,
2. usposabljanje strokovnih delavcev
za druga strokovno – organizacijska dela
v športu,
3. licenčne seminarje.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Prijavitelj
Za sofinanciranje programov usposabljanja lahko kandidirajo vsi nosilci usposabljanj, ki jih je določil Strokovni svet RS za
šport, od nosilcev usposabljanj pooblaščeni
izvajalci programov usposabljanj v športu,
izvajalci licenčnih seminarjev in drugi sub
jekti, ki vložijo prijavo v imenu nosilca usposabljanja ali izvajalca licenčnega seminarja
na podlagi pooblastila, v skladu z medsebojnim pogodbenim razmerjem.
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3.2 Osnovni pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da je prijavitelj in morebitni aktivni
partnerji:
– registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registriran,
– ima poravnane davke, prispevke in druge
zapadle obveznosti do Republike Slovenije,
– da ni za isti namen in iste stroške sofinanciran iz drugih sredstev,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, zoper njega ni začet postopek
z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga
za prisilno poravnavo ali likvidacijo,
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– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list
RS, št. 55/08, 66/08):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
3.3 Ostali pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno:
1. pripravljen program s podatki o nazivu, ciljih in namenu programa, trajanju programa, povezanosti z drugimi programi, o opisu
predmetnika s predavatelji, o pogojih za vpis,
o pogojih za dokončanje programa in s podatki o pridobljenem strokovnem nazivu;
2. pripravljen natančen finančni načrt
iz katerega mora biti razvidno, da projekt ne
ustvarja prihodkov;

3. zagotovljene prostorske, kadrovske
in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo in strokovno-administrativno pokrivanje programov usposabljanja ali licenciranja.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
S sredstvi za usposabljanje strokovnih delavcev v športu se sofinancira programe usposabljanja strokovnih delavcev
v športu, ki jih je določil Strokovni svet RS
za šport in licenciranja strokovnih delavcev
v športu, skladno s Pravili o licenciranju
posameznih izvajalcev licenciranja.
Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa, razpisne dokumentacije in
v nadaljevanju navedena izločitvena merila
bo ocenila strokovna komisija po merilih za
ocenjevanje projektov, ki so navedena v nadaljevanju.
Izločitvena merila
Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot ne, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih za
ocenjevanje projektov.

Projekt je formalno pravilno prijavljen

DA NE
(izločitveno merilo)
DA NE
(izločitveno merilo)

Projekt je finančno pravilno prijavljen
Merila za ocenjevanje projektov

Možno št.
točk

MERILO
I.

VSEBINSKI KRITERIJ

1.

Organizacija izvedbe projekta

85
25

a) Pripravljena analiza stanja potreb strokovnih delavcev v športu na trgu delovne sile
Dobro pripravljena analiza
(analiza aktualnega stanja po posameznih sofinanciranih, aktivnosti za vsak prijavljen
program usposabljanja in licenčni seminar posebej ter projekcija stanja v primeru
sofinanciranja iz predmetnega javnega razpisa, numerično opredeljeni podatki
s spremljajočimi strokovnimi komentarji in predlogi ukrepov za izboljšanje stanja glede
strokovnih delavcev v športu na trgu delovne sile)
Slabo pripravljena analiza oziroma ni analize

10

1-10

0

b) Predstavitev vodenja in organizacija izvedbe projekta

5

Dobra predstavitev in organizacija (priložena organizacijska shema prijavitelja, jasno
in individulano določena zaposlitvena struktura z opredelitvami obsega delovnih nalog
zaposlenih na projektu skupaj in individualno, vključno z opredelitvami plač itd.)

5

Ni predstavitve, slaba predstavitev in organizacija

0

c) Človeški viri
Za vsako novo zaposleno osebo 2 točki (upošteva se do 4 osebe)

8
0–8

d) Način dela prijavitelja
Jasno določene kritične točke in način reševanja problemov
3.

2
2

Cilji projekta

40

a) Usposabljanje strokovnih delavcev v športu v različnih programih usposabljanj

20

Prijavitelj z največjim številom različnih programov usposabljanj strokovnih delavcev
v športu se ovrednoti z maksimalnim številom točk (isti program se v primeru več izvedb
upošteva le enkrat)

20

Prijavitelj z nižjim številom različnih programov usposabljanj strokovnih delavcev v športu
se točkuje glede na sorazmerje (izraženo v%) števila prijavljenih programov usposabljanj
tega prijavitelja, s številom prijavljenih programov usposabljanj prijavitelja z največjim
številom različnih programov usposabljanj.
*Število točk se v primeru decimalk zaokroži navzgor.

0-20

b) Izvajanje licenčnih seminarjev v različnih športnih panogah
Prijavitelj z največjim številom različnih licenčnih seminarjev se ovrednoti z maksimalnim
številom točk (isti licenčni seminar se v primeru več izvedb upošteva le enkrat)

Največje
št. točk

20
20
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Možno št.
točk

MERILO
Prijavitelj z nižjim številom različnih licenčnih seminarjev se točkuje glede na sorazmerje
(izraženo v%) števila prijavljenih licenčnih seminarjev tega prijavitelja, s številom
prijavljenih licenčnih seminarjev prijavitelja z največjim številom različnih licenčnih
seminarjev.
*Število točk se v primeru decimalk zaokroži navzgor.
4.
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Največje
št. točk

0-20

Spodbujanje regionalne razpršenosti izvajanja programov usposabljanja v različnih
statističnih regijah Slovenije
*Opomba: Statistične regije v RS so pomurska, notranjsko-kraška, podravska,
spodnjeposavska, zasavska, koroška, jugovzhodna Slovenija, goriška, savinjska,
gorenjska, obalno-kraška in osrednjeslovenska.

10

Programi usposabljanja se izvajajo v različnih statističnih regijah Slovenije, in sicer v:

5.

6.

II.
1.

do 12 različnih statističnih regijah Slovenije

10

do 10 različnih statističnih regijah Slovenije

8

do 8 različnih statističnih regijah Slovenije

6

do 6 različnih statističnih regijah Slovenije

4

do 3 različnih statističnih regijah Slovenije

2

Združevanje v konzorcij

5

Nad 5 članov konzorcija

5

Od 3 do 5 članov konzorcija

3

Od 1 do 2 člana konzorcija

1

Ni konzorcija

0

Prispevek k pozitvnemu odnosu do enakih možnosti

5

Prijavitelj bo v okviru projekta usposobil oziroma licenciral vsaj 15% žensk

5

Prijavitelj bo v okviru projekta usposobil oziroma licenciral manj kot 15% žensk

0

FINANČNI KRITERIJ

15

Kot cenovni kriterij se uporabi formulo: Tc=Y*Cm/C
Tc = število točk glede na kriterij »cena«, Y = maksimalno število točk za kriterij »cena«
= 15, Cm = najnižja povprečna cena na usposobljenega in licenciranega izmed vseh
ponudnikov, C = povprečna cena ponudnika na usposobljenega in licenciranega
*Opomba: C= vrednost celotnega prijaviteljevega projekta/ število usposobljenih in
licenciranih na prijaviteljevem projektu, Cm= najnižji C izmed vseh prijavljenih projektov
SKUPAJ I in II:

0-15

100
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje
preglednice pomeni skupno število točk posameznega prijavitelja. Sofinancira se lahko
samo tiste projekte, ki pri točkovanju zberejo
vsaj 60 točk in bodo 100% sofinancirani iz
dodeljenih sredstev.
Na podlagi izvedenega ocenjevanja vlog,
se pripravi prioritetna lista prijav. V kolikor se
bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag 60 točk
presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih
točk. Prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk, ob kumulativni
izpolnitvi dveh pogojev in sicer; da jih je
mogoče iz sredstev ki ostanejo od višje uvrščenih projektov 100% sofinancirati in da je
neposredno višje uvrščeni projekt prav tako
mogoče 100% sofinancirati iz dodeljenih
sredstev. V nasprotnem primeru se kljub izpolnitvi praga 60 točk morebitni preostanek
sredstev ne dodeli.
V primeru večjega števila prijav bo ob
vsebinsko in finančno enakem izpolnjevanju
kriterijev imel prednost prijavitelj, ki je prijavil
usposabljanje in licenciranje v več različnih
športnih panogah.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdo-
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bje 2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje
v družbi temelječi na znanju«.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis znaša 2.738.765,00 EUR,
od tega je okvirna vrednost sofinanciranja
po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2009: 420.756,00
EUR od tega:
– 357.642,60 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 63.113,40 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2010: 1.146.571,00
EUR od tega:
– 974.585,35 EUR PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 171.985,65 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2011: 1.171.438,00
EUR od tega:
– 995.722,30 EUR s PP 6937 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 175.715,70 EUR s PP 6984 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15,00%).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2009, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2009, sredstva dodeljena izvajalcem za leto 2010, praviloma izplačalo v proračunskem letu 2010, sredstva
dodeljena za leto 2011 pa praviloma v proračunskem letu 2011.
Predviden rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2009, je datum objave razpisa, zaključek izvajanja aktivnosti pa
31. 8. 2009. Rok za predložitev zahtevkov
za izplačilo je 15. 9. 2009. Od datuma objave razpisa do podpisa pogodbe o sofinanciranju so iz tega naslova izrecno izključeni
stroški za plače in vsa nadomestila v zvezi
s plačami.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2010,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti 1. 9. 2009 in predviden zaključek 31. 8.
2010. Rok za predložitev zahtevkov za izplačilo je predvidoma 15. 9. 2010.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2011,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti 1. 9. 2010 in predviden zaključek 31. 8.
2011. Rok za predložitev zahtevkov za izplačilo je predvidoma 15. 9. 2011.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%
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Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun:
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela do 25% vrednosti celotnega projekta, upravičen strošek izključno
od podpisa pogodbe o sofinanciranju,
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce),
– podjemne pogodbe (le za zunanje izvajalce),
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme
izključno za izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacije (po predhodni odobritvi
MŠŠ),
– nakup strokovnih gradiv in pripomočkov (po predhodni odobritvi MŠŠ),
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, pisarniški material in storitve).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
V primeru potrditve uveljavljanja posrednih stroškov v pavšalnem znesku v smislu
čl. 11 (3) Uredbe 1081/2006 s strani organa
upravljanja v času izvajanja operacije, bo
izbranim prijaviteljem dana možnost, da se
določeni zgoraj navedeni upravičeni stroški
predmetnega javnega razpisa obravnavajo
v okviru posrednih stroškov v pavšalnem
znesku brez dokazil, v skladu z navodili,
ki jih bo ministrstvo v zgoraj predvidenem
primeru naknadno posredovalo izbranim
prijaviteljem.
10. 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
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007 – 2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako

da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom:
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenci se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07),
Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek, 26/07,
33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta
Upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se
pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je
treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati
upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje
programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 2011«
ter z navedbo polnega naziva in naslova
pošiljatelja. Vloge morajo prispeti v vložišče
Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova
cesta 16, Ljubljana najkasneje do 28. maja
2009.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova cesta 16, Ljubljana najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav do 13. ure.
Obravnavane bodo v roku dostavljene in
pravilno označene vloge. Nepravočasne in
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nepravilno označene vloge, kot tudi vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki
so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka izbire.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave bo odprla in ocenila strokovna
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen
za šolstvo in šport. Odpiranje prijav ne bo
javno.
Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija
v roku 14 dni od datuma določenega kot zadnji dan roka za oddaje prijav pisno pozvala
k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo s sklepom zavržene.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
določenega kot zadnji dan roka za oddajo
prijav. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
o izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
p. p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov: tamara.podlesek@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-3/2009
Ob-3427/09
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (Uradni list
EU, št. 210), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES
(Uradni list EU, št. 210), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezij-

skem skladu (Uradni list EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06,
14/07, 109/08), 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), Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05, 126/07),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09), Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001,
z dne 21. 11. 2007, Priporočila Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra
2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08), Uredbe
o organih v sestavi ministrstev (Uradni list
RS, št. 58/03) in sklepa organa upravljanja
o potrditvi instrumenta št. OP RČV OP RČV
3/1/016-0-MŠŠ, z dne 23. 4. 2009 objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za izbor projektov s področij socialnih,
državljanskih in kulturnih kompetenc za
obdobje 2009–2012
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«,
prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in
usposabljanja«.
Aktivnosti tretje razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja iz »Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013« so
komplementarne programu EU »Vseživljenjsko učenje«, ki je temeljni programski instrument na področju izobraževanja in usposabljanja, ter »Education and training 2010
programme« in Lizbonski strategiji.
Za razpisano področje socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc je pomembno tudi Priporočilo Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje
(2006/962/ES), saj med ključne kompetence
za vseživljenjsko učenje spadajo tudi socialne, državljanske in kulturne kompetence.
Razvojna prioriteta je vsebinsko uokvirjena
tudi v mednarodnih dokumentih (Strategija
vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj
UNECE, prenovljena Strategija EU za trajnostni razvoj), v Resoluciji Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se srečali
v okviru Sveta, o obravnavi zadev, ki se
nanašajo na mlade v Evropi — izvajanje
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Evropskega pakta za mlade in spodbujanje
dejavnega državljanstva (2005/C 292/03),
v Resoluciji Sveta EU o uresničevanju skupnih ciljev na področju participacije in informiranja mladih s ciljem spodbujanja njihovega dejavnega evropskega državljanstva
št. 2006/C 297/02 ter v Resoluciji Sveta in
predstavnikov vlad držav članic, ki so se
sestali v okviru Sveta z dne 22. maja 2008,
o participaciji mladih z manj priložnostmi
(2008/C 141/01). Aktivnosti so utemeljene
nadalje v nacionalnih resornih razvojnih dokumentih, predvsem v Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, v Smernicah za
analizo, v Smernicah vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje
do douniverzitetnega izobraževanja, v Resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005–2013
in v Resoluciji o nacionalnem programu na
področju drog 2004–2009.
Socialne in državljanske kompetence
vključujejo osebne, medosebne in medkulturne kompetence ter zajemajo vse oblike
vedenja, ki usposabljajo posameznike za
učinkovito in konstruktivno sodelovanje
v socialnem in poklicnem življenju, zlasti
v vse bolj raznovrstnih družbah ter za reševanje morebitnih sporov. Državljanska kompetenca posameznike usposablja za polno udeležbo v državljanskem življenju na
podlagi socialnih in političnih konceptov in
struktur ter zaveze za dejavno in demokratično udeležbo. Obe kompetenci sta neločljivo povezani tudi s trajnostnim razvojem,
ki vključuje medsebojno povezana okoljska,
gospodarska in socialna vprašanja.
Kulturne kompetence
Kulturno znanje vključuje zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dediščini
ter njenem mestu v svetu. Zajema osnovno
poznavanje glavnih kulturnih del, vključno s popularno sodobno kulturo. Bistveno
je razumeti kulturno in jezikovno raznovrstnost v Evropi in drugih regijah po svetu, potrebo po njeni ohranitvi ter pomen
estetskih dejavnikov v vsakdanjem življenju. Spretnosti vključujejo priznavanje in
izražanje: upoštevanje in uživanje v umetnostnih delih ter predstavitvah ter samoizražanje skozi različne medije z uporabo
posameznikovih prirojenih sposobnosti.
K spretnostim spada tudi sposobnost za
povezovanje lastnih ustvarjalnih in izraznih
pogledov z mnenji drugih in za prepoznavanje družbenih in gospodarskih priložnosti
v kulturni dejavnosti. Kulturno izražanje je
bistveno za razvoj ustvarjalnih spretnosti,
ki jih je mogoče prenesti na več različnih
poklicnih področij. Pravo razumevanje lastne kulture in občutek identitete sta lahko
osnova za odprt odnos in spoštovanje do
različnosti kulturnega izražanja. Pozitiven
odnos zajema tudi ustvarjalnost, pripravljenost za negovanje estetskih možnosti
z umetnostnim samoizražanjem in sodelovanje v kulturnem življenju.
Namen tega javnega razpisa je dvig socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc,
in sicer z razvijanjem in implementacijo modelov omenjenih kompetenc ter vključitvijo
tem s teh področij v projekte, ki jih bodo
izvajale mreže organizacij znotraj polja mladinskega dela. V te mreže organizacij se
povezujejo mladinske organizacije, ki imajo
status po Zakonu o mladinskih svetih ali
podeljen s strani Urada RS za mladino na
Javnem pozivu za pridobitev statusa do
upravičenosti do sofinanciranja organizacij
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na področju mladinskega dela za obdobje
2009–2012 (v nadaljevanju: MO) in druge
organizacije, pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki so povezane z vsebino
projekta (npr. srednja šola, fakulteta, nevladna organizacija, itd.) (v nadaljevanju: druge
organizacije).
Predmet javnega razpisa sta (glej tudi
razpisno dokumentacijo):
a) razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega
delavca za vključevanje v programe organizacij:
1. neformalno izobraževanje znotraj
mladinskega polja;
2. mladinski delavec – priprava podlag
za srednješolski izbirni program;
3. mladinski delavec – priprava podlag
za program univerzitetnega študija.
Za razvoj navedenih modelov bo sofinancirana ena mreža organizacij.
b) izvedba projektov, ki jih bodo izvajale
mreže in ki bodo vključevale teme s področij
socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc (v nadaljevanju: socialne, državljanske
in kulturne kompetence):
1. razvijanje aktivnega državljanstva
mladih: sofinancirana bo ena mreža organizacij;
2. senzibiliziranje javnosti za teme
mladih: sofinancirana bo ena mreža organizacij;
3. vzpostavljanje in razvoj lokalnih
mladinskih politik: sofinancirana bo ena
mreža organizacij;
4. medgeneracijsko sodelovanje: sofinancirana bo ena mreža organizacij;
5. razvijanje socialnega kapitala mladih: sofinancirana bo ena mreža organizacij;
6. razvoj raziskovalne kulture mladih:
sofinancirana bo ena mreža organizacij;
7. medkulturni dialog in razumevanje
drugih kultur: sofinancirana bo ena mreža
organizacij.
Pričakovani končni rezultati javnega razpisa
a) Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega
delavca za vključevanje v programe organizacij:
Pričakovani rezultati:
1. analiza stanja na izbranem področju v Sloveniji in primerjava z drugimi državami EU (prvo vmesno poročilo);
2. načrt za izvedbo projekta in izbrana metodologija, zbiranje in analiza podatkov ter oblikovanje predloga modela (drugo
vmesno poročilo);
3. preizkušanje modelov v organizacijah (tretje vmesno poročilo);
4. vsaj 3 strokovna gradiva (1 na model neformalnega izobraževanja ter dve gradivi na modelih formalnega izobraževanja)
– (pisana gradiva, e-gradiva, informacijska
gradiva, navodila za delo, priročnik za sodelavce na projektu) za strokovne delavce,
uporabnike, dijake, študente, udeležence,
starše;
5. tri končna poročila (1 končno poročilo na model) z evalvacijo projekta;
6. predlogi/smernice za vključevanje
izbrane teme v programe organizacij;
7. skupna konferenca (s sodelujočimi organizacijami) in predlogi za nadaljnje
delo;
8. poročilo o sklepih konference;
9. število vključenih organizacij (vsaj 9
MO – vsaj 3 MO na model);
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10. število vključenih mladih (vsaj 80
na model neformalnega učenja ter vsaj 30
na vsak model srednješolske ravni in univerzitetnega študija);
11. število vključenih strokovnih delavcev (vsaj 27 skupno in vsaj 9 na model).
b) Socialne, državljanske in kulturne
kompetence
Rezultati:
1. analiza stanja, ki vključuje kratke
teoretske zasnove projekta, iz katere je razvidno poznavanje izbranega vsebinskega
področja in utemeljitev za odločitev za posamezna področja v MO – do 2000 besed;
2. načrt za izvedbo projekta in izbrana
metodologija;
3. gradiva (vsaj 21 – vsaj 3 na mrežo)
– (pisana gradiva, e-gradiva, informacijska
gradiva, spletne strani, navodila za delo,
priročnik za sodelavce na projektu) za strokovne delavce, uporabnike, starše;
4. letna vsebinska poročila o poteku
projekta;
5. končno poročilo z evalvacijo projekta;
6. predlogi/smernice za vključevanje
posamezne izbrane teme v programe;
7. konference s predstavitvijo rezultatov in predlogi za nadaljnje delo;
8. poročilo o sklepih konferenc;
9. število vključenih MO (vsaj 70 MO
skupno in vsaj 10 na mrežo);
10. število vključenih drugih organizacij (vsaj 30% v vsaki mreži, skupno najmanj 24);
11. število vključenih mladostnikov
(vsaj 1120 – vsaj 160 na mrežo);
12. število vključenih strokovnih delavcev (vsaj 147 – vsaj 21 na mrežo).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Prijavitelj mora za kandidiranje na
javnem razpisu izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– mora biti neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa
kot posrednik;
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt;
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta;
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče;
– zoper njega ni začet postopek z upniki,
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni
v kateri koli podobni okoliščini;
– ima poravnane zapadle obveznosti do
Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list RS, št.
55/08, 66/08).
Prijavitelj glede na točko 4 tega razpisa
(Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje) oziroma natančnejši opis meril
v razpisni dokumentaciji priloži še:
– za že izvedene projekte z vsebinami,
ki se nanašajo na razpis – naslov projekta,
opis projekta z navedbo financerja ter z opisom končnih rezultatov (priložen izdelek oziroma priložena objavljena publikacija ipd.)
– za človeške vire – izjavo o sodelovanju
v izvedenem projektu ter reference
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz
razpisne dokumentacije.

3.2 Prijavitelj mora za kandidiranje na
javnem razpisu izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
a) Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega
delavca za vključevanje v programe organizacij:
– mora biti pravna oseba z izkušnjami
na dejavnosti, ki je povezana s predmetom
razpisa,
– prijavitelj se prijavi celovito, s projektom za razvoj modelov na vseh navedenih
naslovih, predlog ne sme izključevati zahtevanih vsebin,
– mora imeti za partnerje poleg drugih
organizacij, vsaj 3 istovrstne MO na model,
ki podpišejo konzorcijsko pogodbo (tipska
konzorcijska pogodba je del razpisne dokumentacije).
V primeru, da se na določeno temo ne
prijavi nihče oziroma če prijavitelj ne zbere
potrebnih 60 točk za sofinanciranje, bo za
takšno temo razpis ostal odprt, kot je navedeno v drugem odstavku 18. točke tega
razpisa.
b) Socialne, državljanske in kulturne
kompetence:
– na razpis se lahko prijavi koordinator,
ki je nosilec projekta in hkrati eden od (aktivnih) partnerjev v mreži (v nadaljevanju:
prijavitelj) in ima status po Zakonu o mladinskih svetih ali status mladinske organizacije,
podeljen s strani Urada RS za mladino (nacionalne mladinske organizacije, mladinski
sveti lokalnih skupnosti, mladinski centri,
druge nevladne organizacije),
– prijavitelj se lahko prijavi za izvajanje
mreže le na eno izmed naštetih tem, predlog
ne sme vsebovati vsebin iz več razpisanih
tem hkrati,
– organizacija lahko kot pogodbeni
član mreže sodeluje v največ treh mrežahkonzorcijih (lahko pa je zunanji član večih
mrež),
– v eno mrežo se povežejo organizacije
MO in druge organizacije. Razmerje med
prvimi in drugimi mora okvirno dosegati vsaj
70%:30% v korist prvih. V eni mreži morajo
sodelovati: najmanj 10 MO in najmanj štiri
druge organizacije, ki podpišejo konzorcijsko pogodbo (tipska konzorcijska pogodba
je del razpisne dokumentacije).
V mrežo se organizacije vključijo glede
na izbrano temo, in sicer:
1. razvijanje aktivnega državljanstva
mladih: sofinancirana bo ena mreža organizacij,
2. senzibiliziranje javnosti za teme
mladih: sofinancirana bo ena mreža organizacij,
3. vzpostavljanje in razvoj lokalnih
mladinskih politik: sofinancirana bo ena
mreža organizacij,
4. medgeneracijsko sodelovanje: sofinancirana bo ena mreža organizacij,
5. razvijanje socialnega kapitala mladih: sofinancirana bo ena mreža organizacij,
6. razvoj raziskovalne kulture mladih:
sofinancirana bo ena mreža organizacij,
7. medkulturni dialog in razumevanje
drugih kultur: sofinancirana bo ena mreža
organizacij.
V primeru, da se na določeno temo ne
prijavi nihče oziroma če prijavitelj ne zbere
potrebnih 60 točk za sofinanciranje, bo za
takšno temo razpis ostal odprt, kot je navedeno v drugem odstavku 18. točke tega
razpisa.
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4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
Izločitveno merilo – velja za oba sklopa:
če je eno od meril ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne
ocenjuje po ostalih merilih.
Predlog projekta je skladen z namenom razpisa.

DA
NE
(izločitveno merilo)
Predlog projekta upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno DA
NE
dokumentacijo.
(izločitveno merilo)
Naslednje izločitveno merilo velja le za
sklop Socialne, državljanske in kulturne
kompetence. Če je merilo ovrednoteno kot
NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in
je ne ocenjuje po ostalih merilih.
V predlogu projekta je v mrežo povezanih vsaj 10 MO ter vsaj štiri druge organizacije.

DA
NE
(izločitveno merilo)

a) Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega
delavca za vključevanje v programe organizacij:
Ministrstvo bo financiralo en projekt, ki
bo razvijal 3 modele.
Najvišje število možnih točk je 100.
Predlog projekta mora zbrati vsaj 60
točk, da je lahko sofinanciran.
Za razpisano temo bo financiran tisti predlog (mreža organizacij), ki bo v ocenjevanju
prejel najvišje število točk.
V primeru, da bosta dva prijavitelja imela
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu reference prijavitelja
(merili 15 in 16).
V primeru, da se na temo ne prijavi nihče
oziroma če prijavitelj ne zbere potrebnih 60
točk za sofinanciranje, bo razpis ostal odprt,
kot je navedeno v drugem odstavku 18. točke tega razpisa.
Merila so podrobneje predstavljena
v razpisni dokumentaciji.
MERILA

SKUPAJ: 100 TOČK

I.

KAKOVOST PREDLAGANEGA PROJEKTA

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit.
1 točka – Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene, vsebinsko se ne dopolnjujejo.
5 točk – Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno
dopolnjujejo.
10 točk – Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.

2.

3.

4.

5.

75 TOČK
1   5   10

Predlog projekta je sistematičen/pregleden.
0 točk – Predlog projekta ni sistematičen/pregleden.
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden.
5 točk – Predlog projekta je sistematičen/pregleden.

0   3   5

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k razvoju vsebinskega
področja.
0 točk – Ni razvidna dodana vrednost, projekt ne prispeva k dvigu socialnih,
državljanskih in kulturnih kompetenc.
3 točke – Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k dvigu socialnih,
državljanskih in kulturnih kompetenc.
5 točk – Razvidna dodana vrednost, projekt prispeva k dvigu socialnih, državljanskih
in kulturnih kompetenc.

0   3   5

Predlog projekta se navezuje na strateške dokumente s tega področja.
1 točka – Predlog projekta se pomanjkljivo navezuje na strateške dokumente.
3 točke – Predlog projekta se delno navezuje na strateške dokumente.
5 točk – Predlog projekta se dobro navezuje na strateške dokumente.

1   3   5

Opredelitev problema je v predlogu projekta ustrezna.
0 točk – Opredelitev problema ni ustrezna.
3 točke – Opredelitev problema je delno ustrezna.
5 točk – Opredelitev problema je ustrezna.

0   3   5
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MERILA
6.

7.

8.

SKUPAJ: 100 TOČK
Izbrana metodologija za izvedbo projekta je ustrezna.
0 točk – Opredelitev problema in izbrana metodologija za izvedbo projekta nista
ustrezni.
3 točke – Opredelitev problema in izbrana metodologija za izvedbo projekta sta delno
ustrezni.
5 točk – Opredelitev problema in izbrana metodologija za izvedbo projekta sta
ustrezni.

0   3   5

Načrtovani rezultati v predlogu projekta so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi projekta.
0 točk – Načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta.
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta.
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta.

0   3   5

Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je realen in
izvedljiv.
0 točk – Finančni načrt izvedbe ni realen in izvedljiv.
5 točk – Finančni načrt izvedbe je realen in izvedljiv.

0   5

9.

Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga projekta je realen in izvedljiv.
0 točk – Časovni načrt izvedbe ni realen in izvedljiv.
5 točk – Časovni načrt izvedbe je realen in izvedljiv.

0   5

10.

Predvideni rezultati v predlogu projekta so uporabni za delo v praksi.
0 točk – Predvideni rezultati niso uporabni za delo v praksi.
3 točke – Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi.
5 točk – Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi.

0   3   5

Ciljne skupine so jasno definirane in ustrezajo vsebini projekta.
0 točk – Ciljne skupine niso jasno definirane in ne ustrezajo vsebini projekta.
3 točke – Ciljne skupine so deloma definirane in deloma ustrezajo vsebini projekta.
5 točk – Ciljne skupine so dobro definirane in ustrezajo vsebini projekta.

0   3   5

Število vključenih MO v preverjanje modela.
1 točka – vključene so 3 MO
3 točke – vključene so 4 MO
5 točk – vključenih je 5 MO

1   3   5

Število vključenih mladostnikov v preizkušanje modela.
1 točka – Vključenih je vsaj 60 mladostnikov.
3 točke – Vključenih je vsaj 80 mladostnikov.
5 točk – Vključenih je vsaj 100 mladostnikov.

1   3   5

Število vključenih strokovnih delavcev v preizkušanje modela.
1 točka – Vključenih je vsaj 10 strokovnih delavcev.
3 točke – Vključenih je vsaj 15 strokovnih delavcev.
5 točk – Vključenih je vsaj 20 strokovnih delavcev.

1   3   5

11.

12.

13.

14.

II.

IZKUŠNJE IN REFERENCE PRIJAVITELJA

15.

Število že izvedenih projektov prijavitelja na izbranem področju.
1 točka – vsaj 1 referenca
3 točke – vsaj 3 reference
5 točk – vsaj 5 referenc

1   3   5

Število raziskovalcev z nacionalnimi in mednarodnimi referencami na izbranem
področju (označeni izpisi iz COBISSA in SICRISA).
1 točka – vsaj 2 raziskovalca
3 točke – vsaj 4 raziskovalci
5 točk – vsaj 6 raziskovalcev

1   3   5

16

10 TOČK

III.

ČLOVEŠKI VIRI IN PRISPEVEK K VZPOSTAVLJANJU USTREZNIH PARTNERSTEV
GLEDE NA ZASTAVLJENE CILJE PROJEKTA

17.

Projekt predvideva nove zaposlitve.
0 točk – Projekt ne predvideva novih zaposlitev.
5 točk – Projekt predvideva nove zaposlitve.

18.

V projektno skupino so vključeni raziskovalci z razpisanega področja.
1 točka – vsaj 2 raziskovalca z razpisanega področja
3 točke – vsaj 3 raziskovalci z razpisanega področja
5 točk – vsaj 4 raziskovalci z razpisanega področja

1   3   5

V projektno skupino so vključeni strokovni delavci MO, ki imajo izkušnje na izbranem
področju.
1 točka – najmanj 1 sodelavec s praktičnimi izkušnjami
3 točke – najmanj 2 sodelavca s praktičnimi izkušnjami
5 točk – najmanj 3 sodelavci s praktičnimi izkušnjami

1   3   5

19.

MERILA

15 TOČK
0   5

SKUPAJ: 100 TOČK
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b) Socialne, državljanske in kulturne
kompetence
Ministrstvo bo financiralo sedem   mrež
organizacij.
Najvišje število možnih točk je 100.
Vsak predlog projekta mora zbrati vsaj
60 točk, da je lahko sofinanciran.
Za vsako razpisano temo bo financirana
mreža, ki bo v ocenjevanju prejela najvišje
število točk.
V primeru, da bosta dva prijavitelja imela
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu reference prijavitelja
(merilo 15).
V primeru, da se na določeno temo ne
prijavi nihče oziroma če prijavitelj ne zbere
potrebnih 60 točk za sofinanciranje, bo za
takšno temo razpis ostal odprt do porabe
sredstev, kot je navedeno v drugem odstavku 18. točke tega razpisa.
Merila so podrobneje predstavljena
v razpisni dokumentaciji.
MERILA

SKUPAJ 100 TOČK

I.

KAKOVOST PREDLAGANEGA PROJEKTA

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit.
1 točka – Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene; vsebinsko se ne dopolnjujejo.
3 točke – Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno dopolnjujejo.
5 točk – Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.

1   3   5

Predlog projekta je sistematičen/pregleden.
0 točk – Predlog projekta ni sistematičen/pregleden.
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden.
5 točk – Predlog projekta je sistematičen/pregleden.

0   3   5

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k dvigu socialnih in državljanskih
kompetenc.
0 točk – Ni razvidna dodana vrednost, projekt ne prispeva k dvigu socialnih in državljanskih
kompetenc.
3 točke – Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k dvigu socialnih in
državljanskih kompetenc.
5 točk – Razvidna dodana vrednost, projekt prispeva k dvigu socialnih in državljanskih
kompetenc.

0   3   5

Predlog projekta se navezuje na strateške dokumente s tega področja.
1 točka – Predlog projekta se pomanjkljivo navezuje na strateške dokumente.
3 točke – Predlog projekta se delno navezuje na strateške dokumente.
5 točk – Predlog projekta se navezuje na strateške dokumente.

1   3   5

Predlog projekta opredeljuje medpredmetno povezovanje vsebinskih področij.
0 točk – Predlog projekta ne opredeljuje medpredmetnega povezovanja vsebinskih področij
3 točke – Predlog projekta delno opredeljuje medpredmetno povezovanja vsebinskih področij
5 točk – Predlog projekta jasno opredeljuje medpredmetno povezovanja vsebinskih področij

0   3   5

Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi.
0 točk – Cilji predloga projekta so nejasno opredeljeni in nedosegljivi.
3 točke – Cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi.
5 točk – Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi.

0   3   5

Metode dela v predlogu projekta so skladne s cilji predloga projekta.
0 točk – Metode dela niso skladne s cilji predloga projekta.
3 točke – Metode dela so delno usklajene s cilji predloga projekta.
5 točk – Metode dela so skladne s cilji predloga projekta.

0   3   5

Načrtovani rezultati v predlogu projekta so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta.
0 točk – Načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.

0   3   5

Predvideni konkretni rezultati v predlogu projekta so uporabni za širši krog MO.
0 točk – Predvideni konkretni rezultati niso uporabni za širši krog MO.
3 točke – Predvideni konkretni rezultati so delno uporabni za širši krog MO.
5 točk – Predvideni konkretni rezultati so v celoti uporabni za širši krog MO.

0   3   5

Načrt izvedbe (časovni in finančni) je v predlogu projekta jasno opredeljen in izvedljiv.
0 točk – Načrt izvedbe (časovni in finančni) ni jasno opredeljen in izvedljiv.
3 točke – Načrt izvedbe (časovni in finančni) je delno opredeljen in izvedljiv.
5 točk – Načrt izvedbe (časovni in finančni) je jasno opredeljen in izvedljiv.

0   3   5

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

70 TOČK
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MERILA
11.

12.

13.

14.

SKUPAJ 100 TOČK
V predlogu projekta so odgovornosti enakomerno razporejene in jasno je opredeljeno, kdo je
odgovoren za izpeljavo posameznih aktivnosti.
0 točk – Odgovornosti niso enakomerno razporejene oziroma iz predloga ni razvidno, kdo je
odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti.
5 točk – Odgovornosti so enakomerno razporejene oziroma iz predloga je razvidno, kdo je
odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti.

0   5

Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo mladostnikov.
0 točk – Projektne aktivnosti ne opredeljujejo aktivne vloge mladostnikov.
3 točke – Projektne aktivnosti opredeljujejo le delno aktivno vlogo mladostnikov.
5 točk – Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo mladostnikov.

0   3   5

Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih partnerjev (nevladnih organizacij
itd.).
0 točk – Projektne aktivnosti ne opredeljujejo aktivne vloge zunanjih partnerjev.
3 točke – Projektne aktivnosti opredeljujejo le delno aktivno vlogo zunanjih partnerjev.
5 točk – Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih partnerjev.

0   3   5

Predlog projekta vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in projektne uspešnosti.
0 točk – Predlog projekta ne vključuje (notranje) spremljavo izpeljave projekta in projektne
uspešnosti.
5 točk – Predlog projekta vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in projektne
uspešnosti z razlago.

0   5

II.

IZKUŠNJE IN REFERENCE PRIJAVITELJA

15.

Nacionalne in/ali mednarodne reference (izvedeni projekti prijavitelja in aktivnih partnerjev) na
izbranem področju.
0 točk (nič referenc)
2 točki(1 referenca)
4 točke (2–3 reference)
6 točk (4-6 referenc)
8 točk (7–9 referenc)
10 točk (10 ali več referenc)

0   2   4   6   8   10

III.

ČLOVEŠKI VIRI IN PRISPEVEK K VZPOSTAVLJANJU USTREZNIH PARTNERSTEV GLEDE
NA ZASTAVLJENE CILJE PROJEKTA

10 točk

16.

Predlog projekta predvideva nove zaposlitve.
0 točk – ne predvideva zaposlitev
3 točk – ena do tri zaposlitve
5 točk – štiri ali več zaposlitev

0   3   5

Število in status zunanjih partnerjev, ki sodelujejo v projektu.
1 točka – 30% partnerjev, od tega 30% srednje šole
3 točke – 30% partnerjev, od tega 60% srednje šole
5 točk – 30% partnerjev, od tega 90% srednje šole

1   3   5

CILJNE SKUPINE

10 točk

Število letno vključenih mladostnikov v mrežo – razen za mrežo aktivnega državljanstva mladih.
1 točka – V mrežo je vključenih vsaj 60 mladostnikov
3 točke – V mrežo je vključenih vsaj 120 mladostnikov
5 točk – V mrežo je vključenih vsaj 240 mladostnikov

1   3   5

Merilo samo za mrežo razvijanje aktivnega državljanstva mladih Število letno vključenih
mladostnikov v mrežo.
1 točka – V mrežo je vključenih vsaj 600 mladostnikov
3 točke – V mrežo je vključenih vsaj 700 mladostnikov
5 točk – V mrežo je vključenih vsaj 800 mladostnikov

1   3   5

Število vključenih strokovnih delavcev v mrežo.
1 točka – V mrežo je vključenih vsaj 24 strokovnih delavcev
3 točke – V mrežo je vključenih vsaj 40 strokovnih delavcev
5 točk – V mrežo je vključenih vsaj 64 strokovnih delavcev

1   3   5

17.

IV.
18a.

18b.

19.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov
in vseživljenjskega učenja; 3.1. prednostne
usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Okvirna višina sredstev za izvajanje projektov s področja socialnih, državljanskih in
kulturnih kompetenc za obdobje 2009–2012
je 4.000.000,00 EUR.

500.000,00 EUR je zagotovljenih za a)
Razvoj modelov za vključevanje izbrane
teme v izvedbene programe MO in druge
organizacije.
3.500.000,00 EUR je zagotovljenih za b)
Socialne, državljanske in kulturne kompetence (7 mrež organizacij) in sicer:
– za programe razvijanja aktivnega državljanstva mladih 794.488,00 €,
– za programe senzibiliziranja javnosti za
teme mladih 441.384,00 €,
– za programe oblikovanja lokalnih mladinskih politik 432.888,00 €,
– za programe medgeneracijskega sodelovanja 432.888,00 €,

10 točk

– za programe razvijanja socialnega kapitala mladih 432.888,00 €,
– za razvoj raziskovalne kulture mladih
443.072,00 €,
– za medkulturni dialog in razumevanje
drugih kultur 522.392,00 €.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Skupna okvirna vrednost za projekt znaša 4.000.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2009: 1.000.000,00
EUR od tega:
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– 850.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 150.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2010: 1.000.000,00
EUR od tega:
– 850.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 150.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2011: 1.000.000,00
EUR od tega:
– 850.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 150.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2012: 1.000.000,00
EUR od tega:
– 850.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 150.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%),
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene
stroške, nastale od datuma objave JR predvidoma do 31. 8. 2012, in sicer po področjih:
a) Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij:
od podpisa pogodbe do predvidoma 31. 8.
2012
b) Socialne, državljanske in kulturne kompetence: od podpisa pogodbe do predvidoma
31. 8. 2012
Predvidena višina sredstev po sklopih in
proračunskih letih:
a) Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij

modeli izobraževanja

leto 2009
120.000,00 €

leto 2010
160.000,00 €

leto 2011
130.000,00 €

leto 2012
90.000,00 €

Skupaj
500.000,00 €

b) Socialne, državljanske in kulturne
kompetence
Predvidena višina sredstev po proračunskih letih:
leto 2009
razvijanje aktivnega
državljanstva mladih
senzibiliziranje javnosti za
teme mladih
vzpostavljanje in razvoj
lokalnih mladinskih politik
medgeneracijsko sodelovanje
razvijanje socialnega kapitala
mladih
razvoj raziskovalne kulture
mladih
medkulturni dialog in
razumevanje drugih kultur

leto 2010

leto 2011

leto 2012

Skupaj

203.622,00 €

183.622,00 €

193.622,00 €

213.622,00 €

794.488,00 €

110.346,00 €

107.346,00 €

110.346,00 €

113.346,00 €

441.384,00 €

108.222,00 €
108.222,00 €

105.222,00 €
105.222,00 €

108.222,00 €
108.222,00 €

111.222,00 €
111.222,00 €

432.888,00 €
432.888,00 €

108.222,00 €

105.222,00 €

108.222,00 €

111.222,00 €

432.888,00 €

110.768,00 €

107.768,00 €

110.768,00 €

113.768,00 €

443.072,00 €

130.598,00 €

125.598,00 €

130.598,00 €

135.598,00 €

522.392,00 €
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7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela
– delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje izvajalce)
– delo po podjemni pogodbi (samo za
zunanje izvajalce)
– delo prek študentskega servisa
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije
– stroški oglaševalskih storitev
– stroški za izvedbo zaključne konference
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi)
– kotizacija (za strokovna izobraževanja
projektnih timov, strokovna izobraževanja
strokovnih delavcev v MO, za udeležbe na
konferencah, posvetih v zvezi z razpisano
temo)
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, pisarniški material)
– amortizacija računalniške in druge
opreme (le če oprema ni bila kupljena z javnim denarjem).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
V primeru potrditve uveljavljanja posrednih stroškov v pavšalnem znesku v smislu
čl. 11 (3) Uredbe 1081/2006 s strani organa
upravljanja v času izvajanja operacije, bo
izbranim prijaviteljem dana možnost, da se
določeni zgoraj navedeni upravičeni stroški
predmetnega javnega razpisa obravnavajo
v okviru posrednih stroškov v pavšalnem
znesku brez dokazil, v skladu z navodili,
ki jih bo ministrstvo v zgoraj predvidenem
primeru naknadno posredovalo izbranim
prijaviteljem.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa
upravljanja
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v programskem obdobju 2007–2013 (www.
euskladi.si).
11. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenci se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07),
Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07,
67/07, 10/08 in 68/08) in 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta
Upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se
pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je
treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati
upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave morajo v zapečateni ovojnici,
opremljene s predpisanim obrazcem, ki je
del razpisne dokumentacije, prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Ma-

sarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana. Kot
pravočasne bodo upoštevane prijave, ki
bodo, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport
do 28. maja 2009 do 13. ure. Prijava mora
vsebovati vse ustrezno izpolnjene obrazce,
zložene v predhodno navedenem vrstnem
redu, kot ustreza obrazcem, na katere se
nanašajo. Neustrezno označene in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju.
Zaporedno dodeljevanje sredstev je
predvideno v primeru, da ministrstvo na
katerem od razpisanih naslovov ni izbralo
nobenega prijavitelja, kar bo javno objavljeno ob objavi izidov javnega razpisa. V takšnem primeru je novi rok za oddajo prijave
10. september 2009, ob ponovitvi ne izbora
še 29. oktober 2009 in ob ponovnem ne
izboru 17. december 2009. V zgoraj predvidenih primerih bodo pri vsakem odpiranju
kot pravočasne upoštevane prijave, ki bodo,
ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport do zgoraj
navedenih datumov do 13. ure.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave bo odprla in ocenila imenovana Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo in šport, v roku 15 dni od datuma
za oddajo prijav. Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno
pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekt, ki naj se po
javnem razpisu financira. Obrazložen sklep
ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
s prijavo sodelovali na javnem razpisu.
V primeru, da ministrstvo na katerem od
naslovov ni izbralo nobenega prijavitelja in
je razpis na katerem od naslovov ostal odprt, so predvideni datumi odpiranj v roku 15
dni po datumih, ki so predvideni v drugem
odstavku 18. točke tega razpisa. Prijavitelje
nepopolnih prijav bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi.
Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene. Komisija nato popolne
prijave sprejme v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekt, ki naj se po javnem razpisu financira.
Obrazložen sklep ministra o izbiri oziroma
zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo s prijavo sodelovali na
javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Pritožba
na sklep – Javni razpis za izbor projektov
s področja socialnih,državljanskih in kulturnih kompetenc za obdobje 2009–2012.
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V pritožbi mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za izbiro
končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni
s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Ogled
in dvig razpisne dokumentacije je možen
tudi od prvega dne po objavi javnega razpisa vsak delovni dan od 9. do 12. ure v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Prijavitelji lahko dobijo
dodatne informacije na elektronskem naslovu: ales.ojstersek@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec
pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-48/2009-1
Ob-3408/09
Na podlagi 7. in 9. člena Pravilnika o (so)
financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/06; v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik), in v zvezi z 12. členom
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2010
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 (v nadaljnjem besedilu: razpis)
je (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih
raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec) s slovenskim raziskovalcem ali raziskovalci.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis: na razpis se lahko prijavijo
raziskovalne organizacije in fizične osebe
(v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki
bi sodelovali z raziskavami s slovenskim
raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem
besedilu: kandidat za tujega raziskovalca).
Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki živi in
deluje v tujini, slovenski državljan, ki daljše
obdobje najmanj pet let živi in deluje v tujini
ali tuj državljan, ki je slovenskega rodu in
najmanj pet let živi in deluje v tujini.
4. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je, da
prijavitelj s tujim raziskovalcem pri skupnem

raziskovalnem delu doseže tako kvalitetne
raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni
mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact
factor) na svojem področju.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Za (so)financiranje sodelovanja tujih
raziskovalcev v posamezni raziskovalni
organizaciji mora prijavljeni program dela
kumulativno izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
– tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju Republike Slovenije
brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer
se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje
za prekinitev;
– predvideni rezultati skupnega raziskovalnega dela tujega raziskovalca s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem morajo
biti tako kvalitetni, da bodo lahko objavljeni
(s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnost (impact factor)
na svojem področju;
– v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve
predavanji s tematiko s področja opravljanih raziskav, ki sta časovno ločeni najmanj
mesec dni.
Na tem razpisu ne morejo biti izbrani tuji
raziskovalci oziroma raziskovalne skupine,
ki so bili v zadnjih štirih letih izbrani na javnem razpisu za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Za (so)financiranje tujih raziskovalcev
morajo tuji raziskovalci izpolnjevati najmanj
dva izmed naslednjih treh minimalnih kriterijev za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu:
kriteriji):
– statusna odličnost,
– odličnost publikacij,
– odličnost pri citacijah.
Merila kriterija statusne odličnosti so:
– Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev
v financiranje) in druge prestižne nagrade,
– članstvo uglednih akademij znanosti
in umetnosti;
– redni profesor ali profesor Emeritus;
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva
v zgornji četrtini revij s področja tematike;
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem
vpliva;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji
četrtini revij s področja tematike;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.
Merila kriterija odličnost publikacij so:
– skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
– znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
– (so)avtorstvo znanstvene knjige pri
uveljavljeni mednarodni založbi;
– objave preko 100 člankov v SCI revijah.
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Merila kriterija odličnost pri citacijah so:
– naveden med citacijskimi klasiki po
ISI;
– število citatov;
– najbolj citirani članki.
Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete. Natančen opis meril
je v poglavju H Metodologije ocenjevanja
prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 št. 6319-5/2008-1 z dne
3. 3. 2008 in v skladu s sklepom 64. seje
ZSA z dne 16. 3. 2009 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija).
Prijave bodo ocenjene po postopku in na
način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik. Oba navedena dokumenta sta sestavni
del razpisne dokumentacije. Sklep o izboru
prijav za (so)financiranje tujih raziskovalcev
sprejme Upravni odbor agencije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje sodelovanja tujih raziskovalcev
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 184.000 EUR. Realizacija javnega
razpisa je vezana na sprejem in zagotovitev sredstev v finančnem načrtu agencije
za leto 2010. Razpisna sredstva so namenjena za (so)financiranje največ 8 (osmih)
tujih raziskovalcev. Pri dodelitvi sredstev za
(so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev
iz tujine se upošteva naslednji okvirni razrez
sredstev po znanstvenih vedah:
Znanstvene vede
Naravoslovno-matematične vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovje
Humanistika
Skupaj

%
25
25
12,5
12,5
12,5
12,5
100

Praviloma iz istega naravoslovno-matematičnega oziroma tehniškega področja ne
bo izbran več kot en uveljavljeni tuji raziskovalec.
Agencija (so)financira sodelovanje tujih
raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem
ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za
plačilo njihovega raziskovalnega dela in za
povračilo potnih stroškov iz države bivanja
tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo
ter nazaj.
Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalne ure za raziskave kategorije A v skladu
z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je
od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010.
Agencija bo (so)financirala sodelovanje tujih raziskovalcev za obdobje treh mesecev,
začetek tega obdobja pa mora sovpadati
s časom izvajanja razpisa.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj,
prijava na Javni razpis za sofinanciranje
uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu
2010« 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 16. 9. 2009, najkasneje do 12.
ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave,
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 16. 9. 2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici)
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je lahko samo ena prijava za enega tujega
raziskovalca.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
dva izvoda v celoti izpolnjenega, podpisanega in žigosanega prijavnega obrazca ARRSTURAZ-01-2010. Obrazec, poimenovan kot
ARRS-TURAZ-01-2010-Pr (s končnico.doc
oziroma.pdf), kjer je Pr priimek tujega raziskovalca, mora najkasneje 16. 9. 2009 do
12. ure kot priponka prispeti tudi po elektronski pošti na naslov razpis-turaziskovalci10@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
(obrazci) 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 18. 9. 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 4. 12. 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71 vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 0081/2009
Ob-3425/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08), Proračuna RS za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona
o izvrševanju proračunov RS za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08,
109/08, 26/09), Rebalansa proračuna RS za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Programa
Vlade RS za spodbujanje internacionalizacije
podjetij za obdobje 2005–2009 in Programa
dela in finančnega načrta Javne agencije RS
za podjetništvo in tuje investicije za leto 2009,
h kateremu je Vlada RS dala soglasje na svoji 22. redni seji z dne 16. 4. 2009, in pogodbe
št. JAPTI-2009-6032-JG o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije v letu 2009
med Ministrstvom za gospodarstvo in Javno
agencijo Republike Slovenije za podjetništvo
in tuje investicije, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta
156, Ljubljana, dne 30. 4. 2009 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti
slovenskih poslovnih klubov v tujini v
letu 2009
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja
spodaj opisanih dejavnosti slovenskih poslovnih klubov, ki jih izvajajo v državi, v kateri imajo sedež.
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2. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je preko slovenskih poslovnih klubov v tujini omogočiti nudenje pomoči slovenskim
podjetjem, predvsem malim in srednjim,
z informacijami in izkušnjami, ki jih imajo na
trgu že obstoječa slovenska podjetja, spodbuditi redne neformalne stike in izmenjavo
informacij, izvajanje promocije slovenskega gospodarstva v tujini, redno seznanjanje
tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi,
zakonodajo in ostalimi značilnostmi slovenskega poslovnega okolja, redno seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem
delujejo slovenski poslovni klubi ter redno
zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij
na portalu IzvoznoOkno.
3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev sodelovanja
z delujočimi slovenskimi poslovnimi klubi
v tujini, z namenom izboljšati in pospešiti
podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskih malih in srednjih podjetij, kar
naj bi vodilo do intenzivnejšega poslovanja
slovenskih podjetij v tujini in posledično do
večjega izvoza Slovenije.
4. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev so obstoječi slovenski poslovni klubi s sedežem v tujini.
5. Pogoji za prijavo
Na javnem razpisu lahko kandidira slovenski poslovni klub, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– klub je vpisan v pristojni register države, v kateri ima slovenski poslovni klub
sedež, do dneva objave razpisa;
– klub ima svoj tekoči račun;
– klub ima vsaj 30 članov, in sicer članov podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji ali podjetij s sedežem v tujini, v pretežni
slovenski lasti (v nadaljevanju: slovenska
podjetja) ter tujih podjetij, med člani je vsaj
petina (1/5) slovenskih podjetij;
– člani kluba plačujejo članarino;
– klub ima sprejet program dela za leto
2009;
– cilj dejavnosti kluba mora biti usmerjen
v uspešno gospodarsko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima
klub sedež.
6. Upravičeni stroški
JAPTI bo financiral upravičene stroške
v višini 80%. Slovenski poslovni klub, kateremu se dodelijo sredstva, mora zagotoviti, da bo preostali del upravičenih stroškov
(20%) financiral iz lastnih virov.
Upravičeni stroški, ki se sofinancirajo,
so:
– stroški organizacije poslovnih dogodkov v državi kjer je sedež kluba (organizacija, najem prostora in opreme, stroški vabil,
postrežba);
– stroški promocije slovenskega gospodarstva v državi kjer je sedež kluba (organizacija predstavitev slovenskega gospodarstva v tujini, izdelava in posodobitev spletne
strani, objave v medijih, izdelava promocijskih gradiv, izdelava in oblikovanje celostne
podobe, izdelava panojev, stojnic);
– stroški udeležbe zaposlenih v slovenskem poslovnem klubu na poslovnih dogodkih, katerih teme so predstavitev poslovnega
kluba in njihovih dejavnosti pri internacionalizaciji slovenskih podjetij, sodelovanje
poslovnega kluba z zainteresiranimi slovenskimi in tujimi poslovnimi javnostmi ter
udeležbe na posvetu slovenskih poslovnih
klubov v organizaciji JAPTI (prevoz, nočitev,
dnevnica);

– stroški intelektualnih storitev, vezanih
na organizacijo poslovnih dogodkov in aktivnosti promocije slovenskega gospodarstva v tujini (stroški predavateljev, stroški
prevajalcev), v višini do največ 50% vseh
sredstev, dodeljenih po tem razpisu.
Sofinancirajo se samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali na podlagi zgoraj
naštetih izvedenih aktivnosti in so nastali
od dneva podpisa pogodbe med JAPTI in
upravičenim prejemnikom sredstev ter so
bili plačani do roka za predložitev zahtevka,
kar upravičeni prejemnik dokaže z originalnim potrdilom o plačilu.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
7. Merila za dodelitev sredstev sofinanciranja
Vse pravočasne in pravno formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne
pogoje, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s strani direktorja JAPTI, na osnovi
naslednjih meril:
– število organiziranih poslovnih dogodkov v zadnjih 12 mesecih pred objavo razpisa (največ 15 točk);
– aktivnosti promoviranja slovenskega
gospodarstva ter dejavnosti poslovnega
kluba (objava promocij, člankov) v zadnjih
12 mesecih pred objavo razpisa (največ 15
točk);
– načrtovane aktivnosti, opredeljene
v programu dela za leto 2009 – poslovna
srečanja, poslovne delegacije, pomoč slovenskim podjetjem pri navezovanju stikov
s potencialnimi poslovnimi partnerji, individualno svetovanje slovenskim podjetjem,
zbiranje in posredovanje poslovnih informacij, aktivnosti promocije slovenskega gospodarstva, druge aktivnosti, ki spodbujajo
internacionalizacijo slovenskih podjetij (največ 70 točk).
Način uporabe meril je opredeljen v navodilu za prijavo, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče
doseči, je 100. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 10 točk.
Iz ene države lahko kandidira le en poslovni klub. Kolikor je država deljena na
avtonomne dele (zvezne države, dežele ali
druge avtonomije), lahko na razpisu kandidira en klub iz posameznega avtonomnega
dela države. Kolikor bosta iz iste države
oziroma avtonomnega dela države kandidirala dva slovenska poslovna kluba, lahko
sredstva pridobi le eden, in sicer tisti, ki
bo v fazi ocenjevanja pridobil več točk na
podlagi meril.
V primeru enakega števila točk slovenskih poslovnih klubov iz iste države oziroma
avtonomnega dela, se sredstva dodelijo po
naslednjih kriterijih: sredstva dobi slovenski
poslovni klub, ki ima več članov, oziroma
kolikor imajo slovenski poslovni klubi enako
število članov, dobi sredstva tisti slovenski
poslovni klub, ki je dalj časa registriran. Kolikor so bili klubi registrirani na isti dan, dobi
sredstva slovenski poslovni klub, čigar vloga
je prispela prva.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa ter predvidena višina dodeljenih sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
delovanja slovenskih poslovnih klubov v tujini znaša 230.000 EUR. Dodeljena sredstva
morajo biti porabljena do 15. 11. 2009. Višina dodeljenih sredstev se določi na pod-
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lagi ocene, ki jo posamezni klub prejme na
podlagi meril.
Finančna sredstva bodo dodeljena tistim
slovenskim poslovnim klubom, ki bodo v fazi
ocenjevanja prejela vsaj 10 točk. Z njimi bo
JAPTI sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Višina dodeljenih sredstev se preračuna
po naslednjem modelu: 230.000 EUR / (deljeno s) seštevkom vseh zbranih točk klubov,
ocenjenih z vsaj 10 (desetimi) točkami =
vrednost ene točke v EUR.
Posamezen klub dobi sredstva: vrednost
ene točke v EUR * število zbranih točk =
_______ EUR
Finančna sredstva so rezervirana na prevzeti proračunski postavki Ministrstva RS za
gospodarstvo 6032.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo vloge, obrazec, iz katerega so razvidne
pretekle in načrtovane aktivnosti, navodila
za prijavo, ocenjevalni list, izjava o sposobnosti prijavitelja ter vzorec pogodbe) je na
razpolago na spletni strani Javne agencije
RS za podjetništvo in tuje investicije www.
japti.si ali na sedežu JAPTI, Dunajska cesta
156, Ljubljana, pri Mateji Jarc med 9. in 13.
uro od ponedeljka do petka.
Razpisno dokumentacijo lahko prejmete po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: mateja.jarc@japti.si.
10. Dodatne informacije
Odgovorna oseba za izvedbo javnega
razpisa je Mateja Jarc.
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– v pisni obliki na naslov Javne agencije
RS za podjetništvo in tuje investicije, Mateja
Jarc, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
s pripisom »poslovni klubi« ali
– v elektronski obliki na naslov: mateja.jarc@japti.si, s pripisom »poslovni klubi«.
Vprašanja morajo na zgornje naslove prispeti najpozneje 7 dni pred iztekom roka za
oddajo vloge.
11. Način prijave: vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podane
naslednje oznake oziroma podatki: vidna
oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis –
sofinanciranje slovenskih poslovnih klubov
v tujini v letu 2009«, polni naslov JAPTI ter
naziv vlagatelja ter njegov naslov na hrbtni
strani ovojnice.
12. Trajanje javnega razpisa: obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge. Za pravočasne štejejo vloge,
ki bodo prispele na naslov JAPTI, Javna
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, Ljubljana do 19. 5.
2009 do 14. ure.
13. Odpiranje in ocenjevanje vlog ter obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo 20. 5. 2009. Odpiranje
vlog ni javno. Komisija bo obravnavala vse
vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo
pravilno označene. Vse nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo zaprte vrnjene pošiljatelju. Strokovna komisija ocenjuje
prispele vloge po vrstnem redu prispetja,
praviloma neposredno po odpiranju vlog.
V primeru ugotovitve pravno formalne
nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala
vlagatelja k dopolnitvi vloge v določenem
roku, v skladu s PPIPRS in ZUP. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne
bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom direktor JAPTI. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
vlog.
JAPTI, Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo
in tuje investicije
Ob-3429/09
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
sklada malega gospodarstva Goriške (OKO,
Uradne objave, št. 14/2003) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 43/07) objavlja Javni sklad
malega gospodarstva Goriške
razpis
neposrednih posojil v letu 2009
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Mestni občini Nova
Gorica, Občini Brda, Občini Kanal,
Občini Miren - Kostanjevica, Občini
Renče - Vogrsko in Občini Šempeter Vrtojba
I. Predmet razpisa: dolgoročna posojila
za financiranje investicij.
II. Višina razpisanih sredstev: 1.450.000
EUR.
III. Upravičenci
Sredstva so namenjena za posojila malim
podjetjem ter kmetijskim gospodarstvom za
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so: predelava in trženje kmetijskih proizvodov, turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji
…………. (investicije povezane z osnovno
kmetijsko dejavnostjo oziroma s pridelavo
kmetijskih proizvodov so izvzete).
Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo
gospodarsko dejavnost na območju vseh
šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala
podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota
manjša od 5 milj. EUR). Pogoj za pridobitev
sredstev je, da ima prosilec sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine
Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal,
Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba.
Samostojni podjetniki in kmetje morajo imeti
tudi stalno bivališče na območju navedenih
občin.
Do pridobitve sredstev niso upravičena
podjetja:
1. ki delujejo v sektorjih ribištvo in ribogojstvo, premogovništvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov,
cestno prometni sektor – kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz
tovora;
2. kmetijska gospodarstva, ki imajo manj
kot 1 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK). Skladno s 1. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.
osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08,
17/09) se za 1 ha primerljive kmetijske površine šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov
oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov
ali 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali
jagodičja, pridelava gob ali 8 ha gozdov;
3. ki so v težavah, kot jih opredeljujejo
Smernice Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10.
2004);
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4. ki izkazujejo izgubo v bilanci za preteklo leto, razen v primeru, ko je podjetje
uvrščeno v kategorijo podjetje – začetnik.
Status podjetja – začetnika ima podjetje,
ki ni registrirano oziroma vpisano v sodni
register več kot eno leto, od objave razpisa;
5. ki so v več kot 25% javni lasti oziroma
v lasti drugega podjetja, ki ne ustreza pogojem za mala podjetja;
6. imajo podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti;
7. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli
sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti;
8. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli
sredstva za isto investicijo.
Posojila sklada predstavljajo pomoč de
minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
pomoči de minimis (Uradni list EU, L 379/5).
Posamezni prejemnik lahko pridobi v obdobju 3 proračunskih let iz vseh javnih virov
(lokalnih, državnih, mednarodnih) največ
200.000 EUR pomoči, ne glede na obliko in
namen pomoči. Kolikor gre za prejemnika,
ki deluje v cestno prometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih
let, ne sme presegati 100.000 EUR. Skupaj
s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč.
IV. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup licence, patenta in drugih pravic.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški, nastali od 1. 3. 2009 do dneva določenega v posojilni pogodbi (praviloma največ
3 mesece po sklenitvi posojilne pogodbe).
Povračilo davka ni upravičen strošek.
V. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. vsi investitorji morajo imeti med viri
financiranja najmanj 30% lastnih sredstev;
2. mala podjetja (gospodarska družba,
samostojni podjetnik, zasebnik) lahko vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200
EUR do največ 84.000 EUR; kmetje in mala
podjetja s statusom začetnika, lahko vložijo
vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR
do največ 42.000 EUR;
3. letna obrestna mera je 0%;
4. rok odplačila: – 5 let + 1leto moratorija
na odplačilo glavnice;
5. odplačevanje posojila bo polletno;
6. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila
posojila;
7. pred koriščenjem posojila bo prosilec
posojilo ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je možno pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine.
Vrednost zastavljene nepremičnine ne
sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega
posojila.
8. nova posojila se odobrijo tudi za refundacijo že odobrenega bančnega kredita ali
leasinga, kolikor je bil najet po 28. 2. 2009 in
namenjen za upravičene stroške iz IV. točke
tega razpisa.
VI. Merila za ocenjevanje: javni sklad bo
pri ocenjevanju upošteval merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
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VII. Za pridobitev posojila je potrebna
naslednja dokumentacija, ki jo prosilec uredi
po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do
25.000 EUR (dobite na sedežu sklada ali
na internet naslovu: www.nova-gorica.si);
2. prijavni obrazec za investicije nad
25.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni
načrt oziroma investicijski program (dobite
na sedežu sklada ali na internet naslovu:
www.nova-gorica.si);
3. dokazila o registraciji in finančnem
poslovanju:
a) gospodarske družbe:
1. izpis sklepa o vpisu družbe v sodni
register, ki ni starejši od enega meseca,
2. obvestilo o vpisu v poslovni register
Slovenije za poslovni subjekt (AJPES),
3. letno poročilo za preteklo leto – Podatki iz izkaza poslovnega izida, Podatki iz
bilance stanja, Podatki iz izkaza bilančnega
dobička/bilančne izgube (AJPES),
4. popisni list dobljenih posojil, potrjen
s strani banke,
5. fotokopija podpisnega kartona pri
banki;
b) samostojni podjetniki:
1. izpis iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES),
2. davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti za preteklo leto (DURS),
3. podatki iz izkaza poslovnega izida
in bilanca stanja za preteklo leto (AJPES),
4. popisni list dobljenih kreditov, potrjen s strani banke,
5. potrdilo o plačanih davkih;
c) kmetje:
1. dokazilo o vpisu kmetije v register
kmetijskih gospodarstev (Upravna enota),
2. posestni list,
3. pisno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
4. potrdilo DURS-a o katastrskem dohodku,
5. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
6. potrdilo o prejetih subvencijah skladov EU, države in občine v preteklem letu,
7. izpis prometa na TRR po mesecih
za zadnjih 12 mesecev,
8. potrdilo o stanju zadolženosti in
rednem poravnavanju obveznosti s strani
banke ali HKS.
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali račun
ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba ali predpogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter (pred)račun investicije
oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih
del,
– pri nakupu patenta, licence in drugih
pravic kupoprodajna pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
VIII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. Vloge, ki
bodo prispele do zadnjega dne v tekočem
mesecu in bodo popolne se bodo obravnavale v naslednjem mesecu. Uprava sklada
bo obravnavala popolne vloge enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu. Prosilci
bodo o odločitvi Uprave sklada pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva odločitve.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na skladu in spletnem naslovu: www.nova-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gorica.si, pod rubriko aktivni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
dobijo prosilci na sedežu sklada ali po tel.
05/33-50-173 in 05/33-50-150.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov:
Javni sklad malega gospodarstva Goriške,
Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z oznako
“Razpis neposrednih posojil”.
Javni sklad malega
gospodarstva Goriške
Ob-3430/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 108/08 127/06 – ZJZP
in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06,
60/06 – popr., 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 –
ZSReg-B in 67/07 – ZTFI, (100/07 popr.),
10/08, 68/08) – v nadaljevanju ZGD-1, Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št.
52/02, 51/04 – EZ-A), Proračuna RS za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Rebalans
proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Uradni list RS, št. 26/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07, 58/08, 109/08, 26/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, v nadaljevanju: PPIPRS), Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013
(sklep Vlade RS št. 31001-1/09/3, z dne
5. 3. 2009) – ukrep 3.2.1., Programa dela
Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije za 2008 in
2009 in Finančnega načrta Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije za leto 2009 (sklep Vlade RS
št. 47601-3/2009/5 z dne 16. 4. 2009), Pogodbe št. JAPTI-4301-5/2009-MJ o prenosu
nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor
operacij, z naslovom »Sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin«
z dne 24. 4. 2009, 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 210, 31. 7. 2006;
v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1083/2006),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, z dne
8. december 2006, o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL
L 371, 27. 12. 2006; v nadaljevanju Uredba
(ES) 1828/2006), Uredba Komisije (ES) št.
800/2008, z dne 6. avgusta 2008, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah) v nadaljevanju: Uredba 800/2008,
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09), Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1260/1999 (OJ L 210/2006), Uredbe (ES) št.
1081/2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ
L 210/2006) in Uredbe (ES) št. 1828/2006

z dne 8. 12. 2006 (OJ L 371/2006), Operativnega programa razvoja človeških virov 2007
– 2013 (potrjen s strani Evropske Komisije
z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI
051 PO 001), Državna pomoč N 472/2006
– Slovenija, Program tehnološkega razvoja (št. priglasitve: 0001-2045419-2006,
Sklep EK z dne 17. 11. 2006, z oznako
K(2006)5658), Sklepa Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
št. 3083-39/2007/34 o potrditvi instrumenta
z dne 24. 4. 2009 in Predhodnega soglasja
Ministrstva za gospodarstvo javnemu razpisu, št. 475-26/2008/11 z dne 23. 4. 2009,
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta
156, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje stroškov projektnih
interdisciplinarnih skupin
(št. I.)
Javni razpis je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete 1. »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve »1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij«.
1. Naročnik in izvajalec razpisa
Naročnik javnega razpisa je Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi
posredniškega telesa in zagotavlja finančna
sredstva za izvedbo razpisa.
Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju JAPTI) in nastopa na področju
kohezijske politike pri tem javnem razpisu
v vlogi agenta.
2. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je spodbuditi podjetja
k vključevanju visoko kvalificiranih strokovnjakov za delo na razvojno raziskovalnih
aktivnostih podjetja, glede na njihova strokovna znanja in/ali izobrazbeno strukturo.
S subvencioniranjem razvojnih projektov
podjetij, ki jih izvajajo interdisciplinarne skupine, želimo podpreti izgradnjo in dopolnjevanje kompetenc zaposlenih na področju
razvoja, s poudarkom na razvoju in nadgradnji naravoslovno-tehničnih kompetenc
v gospodarstvu.
Cilj razpisa je podpreti vsaj 60 razvojno
tehnoloških projektov podjetij, ki jih izvajajo
interdisciplinarne skupine.
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov delovanja interdisciplinarne skupine. Sofinancirajo se stroški dela
članov, ki so zaposleni pri prijavitelju, kot
stroške storitev zunanjih članov, ki niso zaposleni pri prijavitelju.
Vzpostavljena interdisciplinarna skupina
mora sodelovati pri razvojnih dejavnostih
projekta prijavitelja, ki se nanašajo na:
– razvoj novih proizvodov in storitev ali
– znatno izboljšanje obstoječih pro
izvodov in storitev, ki so pretežno rezultat
lastnih raziskovalnih razvojnih dejavnosti
prijavitelja.
Interdisciplinarna skupina je skupina visoko izobraženih strokovnjakov, ki so usposobljeni in imajo kompetence na različnih
področjih in delujejo v okviru istega projekta
prijavitelja.
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Interdisciplinarnost razumemo kot delo
večjega števila strokovnjakov iz različnih
področij na istem skupnem razvojnem projektu.
Pojem kompetence na ravni posameznika definiramo kot ključna znanja, izkušnje
in veščine ter tudi vedenje zaposlenih, ki so
osnova za učinkovito delovanje.
Za visoko izobražene strokovnjake štejemo tiste ljudi, ki imajo pridobljeno vsaj visokošolsko univerzitetno izobrazbo oziroma
enakovredno stopnjo izobrazbe.
4. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev razpisa
so gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirani
po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 –
ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI,
(100/07 popr.), 10/08, 68/08) – v nadaljevanju ZGD-1, ki spadajo v skupino mikro,
malih in srednjevelikih podjetij, kot so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidira podjetje, ki izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– je gospodarska družba, registrirana
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ali samostojni podjetnik;
– Za definicijo mikro, malih (majhnih) in
srednje velikih podjetij se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št.
800/08, z dne 6. 8. 2008;
– opravlja svojo dejavnost v RS;
– je na zadnji dan preteklega koledarskega leta gledano na dan odpiranja vlog
zaposlovalo najmanj 2 osebi za polni delovni čas;
– na dan oddaje vloge ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije;
– ima poravnane vse svoje obveznosti
do Republike Slovenije;
– ni v težavah v skladu s Smernicami
Skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL
C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDTUPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Mala in
srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta
od registracije, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
merila za stečajni postopek po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Za
podjetje se šteje, da je v težavah:1
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala;
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih;
– ni na seznamu poslovnih subjektov
v Sklepu o objavi seznama poslovnih sub
jektov s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne smejo poslo1
Vir. Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti

vati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07,
29/08, 55/08, 91/08);
– v interdisciplinarni skupini sodeluje najmanj 3 in največ 10 oseb, od katerih mora
biti vsaj 1 oseba zaposlena pri prijavitelju in
vsaj 1 zunanja oseba (tj. oseba, ki ni zaposlena pri prijavitelju);
– iz predložene finančne konstrukcije
raziskovalno razvojne aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja, mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva
za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se
poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa ter
premostitvena sredstva za del pričakovanih
sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov;
– nastopa na posameznem odpiranju
javnega razpisa samo v eni prijavljeni vlogi
(projektu);
– v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša
200.000,00 EUR.
V primeru, da podatki, na osnovi katerih
se preverja izpolnjevanje posameznega pogoja, v vlogi niso navedeni, se šteje, kot da
vloga ne izpolnjuje tega pogoja.
6. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja ali samostojni podjetniki, ki ne
izpolnjujejo pogojev za sodelovanje, ki so
navedeni v tem razpisu;
– vladne službe, institucije javne uprave,
podjetja, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti;
7. Obveznosti podjetij
Podjetja, katerih vloge bodo odobrene za
sofinanciranje, bodo morala:
– podjetje mora upoštevati načelo kumulacije državnih pomoči;
– voditi ločene računovodske evidence
za namen projekta;
– upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št.
1828/2006 ter Navodila organa upravljanja
za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013;
– hraniti vso dokumentacijo, povezano z raziskovalno razvojnimi aktivnostmi
v okviru projekta podjetja v skladu z veljavno zakonodajo najmanj do 31. 12. 2020
za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko JAPTI ta rok
podaljša;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z raziskovalno razvojnimi
aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja vsem organom, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja, upravljanja, kontrole, nadzora in revizije javnega razpisa tudi
po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma
po poteku pogodbe o sofinanciranju najmanj
do 31. 12. 2020;
– pri izvajanju projekta smiselno slediti
smernicam glede zagotavljanja trajnostnega razvoja.
8. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in pravno formalne popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje in bodo skladne s predmetom
in namenom javnega razpisa in ne bodo
v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki
so navedene v javnem razpisu, bo ocenila
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strokovna komisija, imenovana s strani direktorja JAPTI, na osnovi naslednjih meril:
Zap.
Merila
št.
1
Kakovost projekta
2
Interdisciplinarna
razvojna skupina
3
Povečanje deleža
vlaganj v raziskovalno
razvojno aktivnost
od čistih prihodkov
podjetja
4
Ekološki prispevek

Največje
št. točk
40
35

15
10

Način uporabe in pomen posameznih
meril je sestavni del razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk je 100. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki
bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag
najmanj 60 točk.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli
prag števila točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva
razdeljena glede na število doseženih točk,
pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enakim
številom točk, bodo imele prednost vloge
po merilu 1, »Kakovost projekta«, nadalje
pa bodo imele prednost vloge po merilu 2
»Interdisciplinarna razvojna skupina«.
V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene
v predpisanem roku, se šteje, da je vloga
umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo,
se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na
to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila
točk za sofinanciranje. Za odprto finančno
konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi
presežena najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem javnim razpisom.
Del sredstev na razpisu lahko ostane
nerazporejen v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem
načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena
do sofinanciranja.
9. Upravičeni stroški in njihova dokazila
9.1 Upravičeni stroški
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči in zakonodajo, ki ureja črpanje
Evropskega socialnega sklada.
Sofinanciranje upravičenih stroškov
predstavlja državno pomoč: Državna pomoč N472/2006 – Slovenija: Program
tehnološkega razvoja (št. priglasitve:
0001-2045419-2006, Sklep EK z dne 17. 11.
2006, z oznako K(2006)5658), trajanje pomoči: od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2012.
Sofinancirajo se samo upravičeni stroški
znotraj aktivnosti, ki so skladne z namenom
in predmetom tega javnega razpisa.
Upravičenost stroškov je od dneva oddaje vloge in v okviru trajanja projekta, vendar
največ 12 mesecev.
Sofinanciranje se lahko izvede le za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi
sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna
virov EU in drugih virov), vključno z de minimis pomočjo.
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Podjetje lahko kandidira z vlogo na tem
javnem razpisu z industrijskimi raziskavami
in/ali eksperimentalnim razvojem.
Upravičeni stroški so:
a) Stroški dela
b) Stroški zunanjih storitev
c) Režijski stroški
ad a) Sofinancirajo se stroški dela članov interdisciplinarne skupine, zaposlenih v podjetju prijavitelja (II. bruto plača,
prevoz, prehrana) in sicer kot sorazmerni
delež II. bruto plače ter sorazmerni delež
prehrane med delom in prevoza na delo in
iz dela, do obsega kot so le ti zaposleni na
razvojno-raziskovalnih aktivnostih projekta,
obračunano v skladu z veljavno slovensko
zakonodajo.
ad b) Sofinancirajo se stroški zunanjih
storitev, ki jih izvajajo člani interdisciplinarne razvojne skupine, ki niso zaposleni pri
prijavitelju. Svetovalne storitve teh članov se
uporabljajo izključno v okviru raziskovalne
razvojne dejavnosti v okviru prijavljenega
projekta in so neposredno povezane z razvojnim projektom.
ad c) Upravičeni režijski stroški so stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat
razsikovalne dejavnosti. Vključeni so stroški administracije projekta ter tudi stroški
finančnih, računovodskih, pravnih in drugih
storitev, ki so nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti.
Režijski stroški ne smejo preseči 5%
upravičenih stroškov projekta.
Sofinancirajo se samo tisti upravičeni
stroški, ki so nastali na osnovi izvedenih
aktivnosti v okviru odobrenih raziskovalno
razvojnih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru
projekta podjetja, in so nastali od dneva
oddaje vloge na razpis oz najkasneje 60 dni
od oddaje vloge ter so bili plačani do roka
za predložitev zahtevka, kar upravičeni prejemnik dokaže s potrdilom o plačilu.
DDV ni upravičen strošek.
Dokazila za izkazovanje upravičenih
stroškov in metode za izračun upravičenih
stroškov in obdobje upravičenosti podrobneje določa vsakokratno veljavna verzija
Navodil organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013
(http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/), ki ga izda Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja.
9.2 Višina sofinanciranja upravičenih
stroškov
V finančnem načrtu projekta podjetja,
mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov (ki jih delno sofinancira
Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada) za mikro, malo in srednje veliko podjetje v višini maksimalno 200.000,00 EUR
ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja
posameznih upravičenih stroškov.
Deleži financiranja:
Stroški industrijskih raziskav2 se lahko
sofinancirajo v višini 50%.
Stroški eksperimentalnega razvoja3 se
lahko sofinancirajo v višini 25%.
Režijski stroški ne smejo preseči 5%
upravičenih stroškov projekta.
2
Podrobnejša razlaga pojmov se nahaja v Navodilih za prijavitelje pod točko 1.7
3
Podrobnejša razlaga pojmov se nahaja v Navodilih za prijavitelje pod točko 1.7
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9.3 Dvojno financiranje upravičenih stroškov
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso oziroma se ne
bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi
(iz državnega, lokalnega proračuna, virov
EU in drugih virov) in v okviru namenov tega
javnega razpisa ter za katere ni oziroma
ne bo uveljavljalo znižanja davčne osnove
s skladu z Uredbo o davčni regijski olajšavi
za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št.
136/06 oziroma 110/07).
V primeru naknadne ugotovitve dvojnega
financiranja upravičenih stroškov projekta iz
različnih javnih virov, se prekine obveznost
JAPTI po sklenjeni pogodbi za takšen projekt, zahteva pa se tudi vrnitev vseh izplačanih prejetih sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi
10. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta tega javnega razpisa je
10.000.000,00 EUR, in sicer:
– 8.500.000,00 oziroma 85% skupne
okvirne vrednosti-namenska sredstva EU,
– 1.500.000,00 oziroma 15% skupne
okvirne vrednosti-lastna udeležba.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– 6882 Usposabljanje strokovnjakov in
raziskovalcev 07-13-EU,
– 6966 Usposabljanje strokovnjakov in
raziskovalcev 07-13-slovenska udeležba,
Koriščenje sredstev bo možno v letih
2009, 2010 in 2011.
Okvirna višina sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih
proračunskih postavk v primeru pozitivno
rešenih pritožb ali naknadno pozitivno rešenih vlog.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog.
Posamezni projekt iz naslova tega razpisa mora trajati največ 12 mesecev, začeti
pa se mora najkasneje 2 meseca po oddaji
vloge na razpis.
V primeru, da bo med izvajanjem razpisa
prišlo do uveljavitve vse zakonodaje, ki bo
omogočala uporabo avansov, se bodo le-ti
izplačevali v skladu z veljavno zakonodajo.
11. Zagotavljanje enakih možnosti: javni
razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena
enakost med spoloma in nediskriminantnost
med osebami, katerih zaposlitev je lahko
sofinancirana s sredstvi predmetnega razpisa, in med potencialnimi prijavitelji v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe ES 1083/2006 ter 6. členom Uredbe ES
1081/2006, vključno z uredbami s področja
izvajanja strukturnih in kohezijskega sklada,
in sicer glede možnosti prijave, izbora (dostopa) in na vseh stopnjah izvajanja.
12. Vzorec pogodbe: vzorec pogodbe
je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj ga parafira in priloži k vlogi. Prijavitelj obrazcev »Zahtevek za izplačilo in
»Poročilo« ne izpolnjuje oziroma prilaga
k vlogi. Navedene obrazce bodo prejemniki sredstev posredovali JAPTI po podpisu
pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev
v skladu z datumi, določenimi v pogodbi.
Končna verzija pogodbe bo vsebovala vse
pogoje in obveznosti upravičenca, ki so
zavezujoči v okviru slovenske zakonodaje
in pravil za črpanje sredstev iz evropskih
strukturnih skladov.

13. Obveščanje in informiranje javnosti
Sprejem financiranja pomeni sprejem
dejstva, da bo izbrani prejemnik vključen
v seznam upravičenih prejemnikov, ki bo
obsegal navedbo upravičenega prejemnika,
ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije in bo objavljen na spletnih
straneh Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, spletnih straneh
JAPTI in ministrstva.
Izbrani upravičeni prejemniki morajo zagotoviti, da bodo skladno z veljavno zakonodajo in veljavnimi navodili s tega področja in
navodili organa upravljanja v skladu s 4. odstavkom 11. člena Uredbe 17/2009, javnost
informirali in obveščali o tem, da so projekti
sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada in s strani ministrstva ter JAPTI
ter da bodo vse publikacije ali komunikacije,
povezane z delom le-teh, omenjale sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega
sklada in ministrstva.
Izbrani prejemniki morajo zagotoviti, da
bo kakršnokoli gradivo, povezano z izvajanjem po tem razpisu, spoštovalo zahteve
na področju informiranja in obveščanja javnosti, kot to določata 8. in 9. člen Uredbe
ES 1828/2006 ter veljavna navodila Organa
upravljanja in priročniki s tega področja.
Vsa navodila v zvezi z obveščanjem in
informiranjem javnosti so dostopna na spletni strani www.euskladi.si.
14. Spodbujevalni učinek: v vlogi za pridobitev pomoči je potrebno prikazati, da je
pomoč bistvenega pomena za uspeh predloženega projekta in da projekta ne bi bilo
mogoče izvajati brez pomoči ali bi ga brez
pomoči izvajali v mnogo daljšem časovnem
obdobju, v manjšem obsegu ali na bistveno
nižji kakovostni ravni.
15. Dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje, skladno z drugim odstavkom
34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
ni predvideno.
16. Hranjenje dokumentacije: prejemnik
mora v skladu z določili uredb, ki urejajo
področje izvajanja kohezivne politike v RS
in EU, hraniti vso projektno dokumentacijo
najmanj do 31. 12. 2020. Ta rok se lahko
s strani naročnika razpisa ali organa upravljanja pred iztekom podaljša, hkrati mora
omogočiti dostop do celotne projektne dokumentacije vsem organom v RS in EU, ki so
vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja,
nadzora in revizije javnega razpisa.
17. Spremljanje prihodkov na projektu:
ker gre za dodeljevanje državne pomoči
v skladu z 87. in 88. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se v skladu z 6.
točko 55. člena Uredbe ES 1083/2006 na
projektu ne bo spremljalo prihodkov.
18. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu 57. členom splošne uredbe
ES 1083/2006: v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES je potrebno zagotoviti da
v petih letih od zaključka projekta ne pride
do bistvenih sprememb projekta, ki bi vplivale na njegovo naravo ali pogoje izvajanja ali ki bi podjetju podelile neupravičeno
prednost, ali bi bile posledica spremenjene
narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne dejavnosti.
19. Način prijave in razpisni rok
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. V postopku za izbor projektov bodo
obravnavane pravilne vloge. Vloga je pravilna, če je pravočasna, popolna in pravilno
označena.
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Vloga mora biti pripravljena skladno
z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga
mora biti dostavljena v glavno pisarno JAPTI
na naslov Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana v zaprti ovojnici pri čemer mora biti
ovojnica opremljena z izpolnjenim razpisnim
obrazcem št. 9 »Odpremni obrazec«.
Roki za oddajo vlog so:
za prvo odpiranje 5. 6. 2009 do 12. ure,
za drugo odpiranje 16. 11. 2009 do 12.
ure,
za tretje odpiranje 11. 2. 2010 do 12.
ure in
za četrto odpiranje 12. 5. 2010 do 12.
ure.
Morebitni popravki razpisne dokumentacije bodo podani na spletni strani JAPTI,
najkasneje 15 dni pred prvim rokom za oddajo vlog.
V primeru, da z zadnjim odpiranjem ne
bodo dodeljena vsa razpisana sredstva,
bodo lahko naknadno določena dodatna
odpiranja.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije in
morebitni zunanji ocenjevalci, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog,
bodo morali predhodno podpisati izjavo
o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko JAPTI ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in
revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
21. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno. Odpiranje
vlog bo potekalo tretji delovni dan po roku
za oddajo vlog s pričetkom ob 10. uri v prostorih JAPTI.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo pravočasno priporočeno oddane po
pošti do vključno dneva oddaje vlog oziroma
vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno dostavili
v glavno pisarno JAPTI na dan oddaje vlog
najkasneje do 12. ure. Naknadno prispele
vloge bodo odprte na naslednjem odpiranju.
Izjema so vloge, ki bodo prispele po roku za
oddajo vloge za četrto odpiranje, ki bodo
zavržene.
Prav tako bodo vloge neodprte vrnjene
pošiljateljem v primeru, da se javni razpis
zaradi porabe sredstev zapre.
V primeru ugotovitve pravno formalne
nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala
vlagatelja k dopolnitvi vloge v določenem
roku, v skladu z PPIPRS in ZUP. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem
roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom
zavržene.
Vsebina dispozicije in finančnega načrta
nista predmet dopolnitve.
22. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom direktor JAPTI. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom naj-

kasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
vlog.
Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo
prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če
se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa
ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva
lahko dodelijo drugi oziroma naslednji vlogi,
ki ima na osnovi ocene prva možnost prejeti
sredstva.
Morebitne pritožbe zoper sklep prijavitelji
vložijo na JAPTI v roku 15 dni od prejema
sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj-pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh JAPTI, ministrstva in Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
23. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na spletnem naslovu: http://www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156,
Ljubljana, pri Rok Smrdelu med 9. in 13. uro
od ponedeljka do petka. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov interdisciplinarne@japti.si.
Razpis in razpisna dokumentacija bosta objavljena tudi na spletnih straneh ministrstva
in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko.
24. Dodatne informacije
Odgovorna oseba za izvedbo javnega
razpisa je Rok Smrdel.
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– v pisni obliki na naslov Javne agencije
RS za podjetništvo in tuje investicije, Rok
Smrdel, Dunajska cesta 156, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »INT 1« ali
– v elektronski obliki na naslov: interdisciplinarne@japti.si s pripisom »INT 1«.
Vprašanja morajo na zgornje naslove
prispeti najpozneje 10 dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. JAPTI bo
objavil odgovore na vprašanja najpozneje
6 dni pred iztekom posameznega roka za
oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Za pravočasno posredovano vprašanje
se bo štelo vsako vprašanje, ki ga bo JAPTI
prejel najkasneje 10 dni pred iztekom posameznega roka, določenega za oddajo vlog.
Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu
pred zadnjim odpiranjem vlog, ne bodo upoštevana. Odgovori na vprašanja so del razpisne dokumentacije in bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.japti.si.
JAPTI bo v sodelovanju z ministrstvom
organiziral informativni dan. Datum in druge
informacije o tem bodo objavljeni na spletnem naslovu http://www.japti.si.
Potencialni vlagatelji bodo prav tako
o vseh novostih sproti obveščeni preko spletnega naslova http://www.japti.si.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-3342/09
Na podlagi 2. točke 7. člena Odredbe
o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in
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finančnega načrta Parka Škocjanske jame,
Slovenija za leto 2009 in Sklepa št. 3/1 sprejetega na 56. seji Sveta javnega zavoda
Parka Škocjanske jame dne 26. 11. 2008,
objavlja javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija
javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev
prebivalcem v regijskem parku
Škocjanske jame v letu 2009
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje izdelave, montaže in popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture
oziroma materialov, namenjeno prebivalcem oziroma registriranim gospodinjstvom
v regijskem parku Škocjanske jame v letu
2009.
III. Višina in namen sredstev
1. V skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2009
in Sklepom št. 3/1 na 56. seji Sveta JZ Park
Škocjanske jame z dne 26. 11. 2009, je višina razpoložljivih sredstev 33.000,00 EUR.
Višina sredstev, namenjenih posameznemu upravičencu oziroma registriranemu
gospodinjstvu, se bo razdelila vsem izbranim upravičencem enako, in sicer tako, da
se višina razpoložljivih sredstev deli s številom vseh izbranih upravičencev ne glede
na prijavljeno višino sredstev posameznih
upravičencev.
2. Sredstva se namenijo za sofinanciranje izdelave, montaže in popravila tipičnih
elementov »kraške« arhitekture oziroma
materialov, in sicer za:
– nakup in montažo kamnitih jert za kalonje, vrata ali okna,
– nakup in montažo kamnitih škrl za
vence ali kamnitih podstavkov za pergolo
– baše,
– nakup in montažo kamnitih tlakov ali
robnikov za tlakovanje dvorišč,
– nakup in montažo kamnitega zunanjega lijaka, škavnice ali kamnite šape oziroma
delov vodnjaka – štirne,
– nakup in montaža kamnitih stopnic oziroma izdelava stopnic iz grobo obdelanega
kamna,
– nakup in montažo kamnitih plošč za
zaključek vrha kamnitih zidov,
– nakup gradbenega materiala (lomljen
kamen, cement, pesek) oziroma plačilo del
za obnovo mejnih kamnitih suhozidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh,
– plačilo za popravila delov ostrešij ali
nadstreškov,
– nakup opečnatih korcev in plačilo del
za prekritje oziroma popravilo streh,
– nakup in montažo lesenih vrat za »kalonje« ali vhodna vrata domačij,
– nakup in zamenjavo lesenih oken domačij,
– nakup gradbenega materiala (pesek,
apno, cement, pastelne barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij,
– nakup in montažo zunanjih nizko stenskih kamnitih oblog »cokel« fasad objektov.
IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo
prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju
parka Škocjanske jame (Škocjan, Betanja,
Matavun),
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– so lastniki nepremičnine na območju
parka Škocjanske jame oziroma najožji družinski člani lastnika nepremičnine, ki ima
uradno hišno številko in registrirano gospodinjstvo.
Za posege, za katere je po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št.
102/04 in 126/07), potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, mora vlogi priloženo gradbeno dovoljenje.
V. Merila za izbor
Prijavijo se lahko vsi prosilci, ki imajo
stalno bivališče v Škocjanu, Betanji ali Matavunu in imajo registrirano gospodinjstvo
(potrdilo iz gospodinjske evidence).
Prednost pri dodeljevanju sredstev ima
prosilec:
– lastnik nepremičnine, ki je z Zakonom
o regijskem parku Škocjanske jame zavarovan kot kulturni spomenik,
– lastnik nepremičnine, ki se nahaja na
območju naselbinskih spomenikov (Škocjan
in Betanja).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– potrdilo iz gospodinjske evidence oziroma zemljiškoknjižni izpisek lastnika(ov),
– kulturnovarstvene pogoje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica, Delpinova 16,
5000 Nova Gorica vseh – velja za vse tiste
prosilce, ki so lastniki kulturnih spomenikov
(vsi prosilci iz Škocjana in Betanje ter lastniki objektov Matavunu št. 8 in št. 10), za katere za nameravana dela po Zakonu o graditvi
objektov ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja,
– gradbeno dovoljenje, kolikor je potrebno po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B,
Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07).
VII. Oddaja prijave: prijave na razpis
skupaj z zahtevano dokumentacijo (prijavni
obrazec) morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja
in oznako: »Prijava na javni razpis za raz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
delitev nepovratnih sredstev prebivalcem
v regijskem parku Škocjanske jame v letu
2009« in napisom: »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis!«. Prijavitelji lahko oddajo prijavo na upravi parka ali pošljejo na naslov:
Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan
št. 2, 6215 Divača.
VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
prijav je 21 dni po tej objavi v Uradnem listu
RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana osebno do zadnjega
dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na
upravi Park Škocjanske jame ali oddana po
pošti s priporočeno pošiljko.
IX. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela dvaindvajseti dan po objavi tega razpisa
v Uradnem listu RS ob 14. uri na upravi Parka Škocjanske jame oziroma prvi naslednji
delovni dan.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame
vse prijavitelje obvestil v 5 dneh, ko bo komisija odprla in ovrednotila prijave oziroma,
ko bo direktor zavoda na predlog komisije
s sklepom odločil o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev.
Na sklep direktorja se prijavitelj lahko pritoži v 7 dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči Svet zavoda v roku 14 dni.
X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do izteka meseca junija
2009. Pred podpisom pogodbe o dodelitvi
sredstev izbranim prijaviteljem, je potrebno priložiti tudi kulturnovarstveno soglasje,
v primeru, da so bili prijavitelju izdani kulturnovarstveni pogoji.
Pred zahtevkom za izplačilo sredstev
bo komisija pregledala opravljena dela posameznih upravičencev in podala pisno
mnenje, da so dela v roku, kvalitetno in
strokovno opravljena. Prejemnik bo moral
k pisnemu zahtevku priložiti originalne račune za nakup materialov oziroma za izvedbo

odobrenih del in izjavo, da je dela izvedel
skladno z določili pogodbe.
Posamezen upravičenec predloži pisni
zahtevek na upravo parka. Komisija opravljena dela pregleda in poda pisno mnenja, da so bila dela dejansko in kvalitetno
izvedena.
Izplačilo sredstev bo v roku 30 dni po
izdaji pozitivnega mnenja komisije.
XI. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko, za nakup materialov oziroma
izvedbo del, ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba mora vsebovati določbe,
kjer je določeno, da mora prejemnik sredstev dela dejansko in kvalitetno izvesti do
konca meseca oktobra 2009.
V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali je
komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, upravičencu sredstva
ne bodo nakazana.
V primeru, da komisija ne bo razdelila
za to namenjenih finančnih sredstev oziroma, da podpisnik pogodbe prijavljena dela
ni izvedel oziroma realiziral ali je komisija
ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno
izvedena, bo o ostanku in porabi sredstev
odločal Svet zavoda Parka Škocjanske jame
na naslednji seji.
XII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu
RS bo ta javni razpis in prijavni obrazec
dostavljen vsem gospodinjstvom v Parku
Škocjanske jame, prav tako pa bo na voljo
na sedežu javnega zavoda Park Škocjanske jame.
Javni razpis bo visel najmanj dvaindvajset dni na oglasni deski Vaške skupnosti
v Matavunu in na upravi parka.
Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na upravi Parka
Škocjanske jame pri Pečar Črtomirju, tel.
05/70-82-100.
Javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija

Ob-3346/09
Seznam dobitnikov donacij
v okviru drugega javnega razpisa Sklada
za NVO
Prednostno področje: Ohranjanje evropske kulturne dediščine
Trajanje
projekta

Znesek donacije
(EUR)

Iz skrinje babic in dedkov za bogastvo
vnukov

13 mesecev

44.510,40

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor

Kulturna dediščina preteklosti za lepšo
prihodnost

13 mesecev

42.914,10

Mini teater, Zavod za promocijo in izvedbo lutkovnih
in gledaliških predstav Ljubljana, Štihova ulica 6,
1000 Ljubljana

Koledovanje in koledniški običaji

13 mesecev

44.426,93

PRJ HALO, Podeželsko razvojno jedro, Cirkulane
56, 2282 Cirkulane

Ohranimo običaje in šege v Halozah
zanamcem, včeraj za jutri

12 mesecev

42.183,00

Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine
– Jezerski hram, Cerknica, Dolenje Jezero 1E, 1380
Cerknica

Etnološki park Cerkniško polje

18 mesecev

44.496,80

Prijavitelj

Naslov projekta

Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini, Ob
rimski nekropoli 2, 3311 Šempeter
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Prednostno področje: Razvoj človeških virov
Trajanje projekta

Znesek donacije
(EUR)

Cel svet v naši vasi – Razvijanje in promocija mednarodnega prostovoljnega
dela v Sloveniji

18 mesecev

45.272,23

Društvo za delo z mladimi v stiski »Žarek«, Cesta
Maršala Tita 78a, 4270 Jesenice

Ustvarimo delavnico v komuni

12 mesecev

43.430,00

Tipovej, Zavod za ustvarjalno družbo, Ulica Ane
Ziherlove 4, 1000 Ljubljana

Usposabljanje mladih za vključitev na
trg dela

15 mesecev

45.279,00

Papilot, Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Zakotnikova 3, 1000 Ljubljana

65+, za aktivnost, prenos znanja in prostovoljstvo v starosti

18 mesecev

44.780,00

Društvo študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva
ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razvijanje inkluzivnega visokega
šolstva

18 mesecev

39.770,00

Trajanje projekta

Znesek donacije
(EUR)

Prijavitelj

Naslov projekta

Zavod Voluntariat, Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Resljeva 20, 1000 Ljubljana

Prednostno področje: Zdravstvo in otroško varstvo
Prijavitelj

Naslov projekta

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog STIGMA, Štihova ulica 12, 1000 Ljubljana

Pilotski projekt zamenjave sterilnega
pribora za injiciranje drog v slovenskih
zaporih

18 mesecev

50.000,00

Združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva,
Združenje Naravni začetki, Kranjska cesta 2, 4208
Šenčur

»Še vsaka je rodila!«: Pravice žensk
v obporodnem obdobju

18 mesecev

43.896,60

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana

Mladim migrantom prilagojeni programi
integracije

18 mesecev

43.754,63

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Ljub
ljanska ulica 5, 2000 Maribor

Šola za osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo

14 mesecev

30.880,00

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto

Socialna integracija Romov

12 mesecev

50.000,00

Trajanje projekta

Znesek donacije
(EUR)

Prednostno področje: Varstvo okolja in spodbujanje trajnostnega razvoja
Prijavitelj

Naslov projekta

Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Trubarjeva cesta 50, 1101 Ljubljana

OOCO2-Agenti nizkoogljične družbe
v akciji

18 mesecev

50.000,00

Čebelarska zveza Bele Krajine, Kolodvorska cesta
34, 8340 Črnomelj

Čebele kot nosilec biotske raznovrstnosti

15 mesecev

32.360,00

Gobarsko društvo Lisička, Maribor, Preradovičeva 1,
2000 Maribor

Glive travniških površin kot bioindikator
za ohranjanje biodiverzitete

18 mesecev

21.917,00

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Resljeva 20, p.p. 4440, 1000 Ljubljana

Prihodnost ni naša usoda, temveč naša
izbira

18 mesecev

47.535,36

Okoljsko raziskovalni zavod, Spodnje Preloge 55,
3210 Slovenske Konjice

Manj plastike na pokopališča

18 mesecev

44.350,00

Koroško Šaleški jamarski klub »Speleos-Siga« Velenje, Črnova 52a, 3320 Velenje

Varstvo kraških jam in virov pitne vode

18 mesecev

22.368,87

Regionalni center za okolje
za vzhodno in srednjo Evropo
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Ob-3384/09
Na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni
list RS, št. 1/95), sklepa Vlade Republike
Slovenije št. 47701-1/2008/3 z dne 22. 5.
2008 o začetku postopka likvidacije zoper
družbo Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Programa aktivnosti v likvidacijskem postopku za leto 2009 Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, ki je bil sprejet
s sklepom Vlade Republike Slovenije št.
36100-2/2009/3 z dne 12. 2. 2009 ter sklepa likvidacijskega upravitelja št. 1511 z dne
15. 4. 2009, objavlja Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
premičnega premoženja
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je premično premoženje, ki je v lasti družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji in v glavnem ni
več v uporabi, del premičnega premoženja
pa je še v uporabi za izvajanje aktivnosti v likvidacijskem postopku in se bo postopoma
izločal iz uporabe.
Premično premoženje, ki je predmet tega
javnega razpisa, je iz naslednjih amortizacijskih skupin:
Zap.
Amortizacijska skupina
št.
01. 24A Oprema za pripravo in
pridobivanje v jamah;
02. 24C Oprema za pridobivanje
premoga – vrtalna garnitura,
kompresor;
03. 24D Oprema in naprave za
separiranje in sušenje premoga;
04. 24E Oprema za navpični transport
premoga;
05. 24F Oprema za vodoravni in poševni
transport premoga;
06. 24G Oprema za prezračevanje in
varstvo;
07. 24H Druga oprema za pridobivanje
premoga;
08. 31A Energetski transformatorji
v rudnikih;
09. 31B Oprema za prenos električne
energije – kabli;
10. 31C Oprema za dis. el. energiještevci, stikalne ure;
11. 32A Parni kotli in druga oprema za
gretje vode;
12. 32C Druga oprema za proizvodnjo in
prenos toplotne energije;
13. 83A Naprave za pripravo betonamešalniki;
14. 91I Štedilniki, hladilniki, aparati in
pribor;
15. 91S Pomivalni, pralni stroji in dr. poh.
za gost.;
16. 92J Druga oprema za opravljanje
obrt. in kom. dejav.;
17. 98D Avtobusi in osebni avtomobili;
18. 102A Telefonske in telegrafske
centrale, aparati;
19. 102B Telefonski aparati;
20. 104F Oprema za transport surovin
– viličarji;
21. 107A Oprema za vzdrževanje in
popravljanje rudarskih strojev;
22. 107B Oprema za servisiranje,
popravljanje in vzdrževanje
prometnih sredstev;
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

108B Naprave in oprema za čiščenje
in vzdrževanje prostora;
108C Peči ter drugi aparati za
ogrevanje prostorov;
109A Pohištvo pisarniško – leseno;
109B Pohištvo pisarniško – kovinsko;
109D Električni pisalni stroji;
109F Elektronski računski stroji;
109I Oprema za snemanje in
razmnoževanje pisarniškega
materiala;
109K Magnetofoni, kasetofoni in
ostalo;
109H Računalniška in druga oprema
za »AOP«;
111B Merilni in kontrolni aparati in
instrumenti;
130 Drobni inventar – življenjska
doba 4 leta.

Skupna izhodiščna vrednost vseh premičnin v navedenih amortizacijskih skupinah znaša 181.617,28 EUR, in sicer:
– za skupine od zaporedne številke
01–07 – 56.167,24 EUR,
– za skupini od zaporedne številke 08–10
– 9.508,30 EUR,
– za skupini od zaporedne številke 11–12
– 1.436,35 EUR,
– za skupino pod zaporedno številko 13
– 209,88 EUR,
– za skupini od zaporedne številke 14–15
– 94,78 EUR,
– za skupino pod zaporedno številko 16
– 314,59 EUR,
– za skupino pod zaporedno številko 17
– 4.319,52 EUR,
– za skupini od zaporedne številke 18–19
– 1.098,60 EUR,
– za skupino pod zaporedno številko 20
– 3.609,20 EUR,
– za skupino pod zaporedno številko 21
– 4.574,58 EUR,
– za skupino pod zaporedno številko 22
– 56,60 EUR,
– za skupini od zaporedne številke 23–24
– 44,50 EUR,
– za skupino pod zaporedno številko 25
– 2.954,24 EUR,
– za skupino pod zaporedno številko 26
– 267,27 EUR,
– za skupine od zaporedne številke
27–30 – 205,14 EUR,
– za skupino pod zaporedno številko 31
– 9.013,01 EUR,
– za skupino pod zaporedno številko 32
– 87.612,02 EUR,
– za skupino pod zaporedno številko 33
– 131,46 EUR.
Natančnejši podatki o posamezni premičnini znotraj vsake navedene amortizacijske skupine so navedeni v seznamih,
ki bodo ves čas trajanja javnega razpisa
razobešeni na oglasni deski družbe Rudnik
Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji in
v prilogi same razpisne dokumentacije na
sedežu družbe.
Vso premično premoženje se fizično
nahaja delno v upravni zgradbi na Titovi
106 na Senovem in delno na tako imenovanem obratu »Ravne«. Na navedenih
mestih bodo tudi možni ogledi po predhodnem dogovoru.
2. Izhodiščne cene za posamično premičnino je določil sodni izvedenec in cenilec za stroje in opremo Franc Kazimir,
univ. dipl. ing. stroj. iz Celja v »Cenitvenem
poročilu o tržni vrednosti premičnega pre-

moženja last družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Titova 106, 8281
Senovo oziroma tržni vrednosti sredstev
v likvidaciji na dan 1. 7. 2008«, pri čemer
ni upoštevan 20% DDV, ki bo obračunan ob
prodaji premičnine.
3. Stroške priprave prodajne pogodbe
krije prodajalec.
4. Premičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, razpis pa bo ostal odprt
do prodaje vsega premičnega premoženja
oziroma do 20. 12. 2009, s tem da bo prvo
odpiranje ponudb 15. 5. 2009, potem pa
vsakega 20. v mesecu (če bo ta datum padel na soboto, nedeljo ali iz kakega drugega
razloga dela prost dan, bo odpiranje prvi
delovni dan po navedenem datumu).
5. Varščina: V primeru, ko znaša izhodiščna cena premičnine 1.000,00 EUR ali več
(brez DDV), mora ponudnik pred oddajo ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe
v višini 10% od izhodiščne cene (z DDV) na
transakcijski račun Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, številka 0315 5100
0001 057 pri SKB banki, d.d., PE Krško.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izbiri
najugodnejših ponudnikov.
6. Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili poslati priporočeno ali oddati v tajništvu družbe na naslov: Rudnik Senovo
v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Titova 106,
8281 Senovo, v zaprti ovojnici s pripisom
»Javni razpis – ponudba za nakup premičnega premoženja – ne odpiraj«. Za prvo odpiranje ponudb bodo veljale za pravočasne
ponudbe tiste, ki bodo vročene prodajalcu
do vključno 15. 5. 2009 do 9.30.
7. Pri nakupu premičnin lahko sodelujejo
fizične osebe in vse oblike pravnih oseb in
samostojni podjetniki. Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti
notarsko overjeno pooblastilo.
8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika, točen naslov, davčno
številko oziroma (identifikacijsko številko za
DDV), EMŠO oziroma (matično številko),
številko osebnega oziroma poslovnega transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
številko telefona in telefaksa,
– premičnino(-e), ki je(so) predmet ponudbe na obrazcu, ki je priložen razpisni
dokumentaciji (potrebno je vpisati amortizacijsko skupino, v katero izbrana premičnina
sodi, zaporedno številko iz seznama in inventarno številko),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja kot
je izhodiščna cena; cena mora biti navedena v EUR in v točno določenem znesku,
sicer velja ponudba za neveljavno,
– potrdilo o vplačani varščini, (v primerih,
ko je ta obvezna),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
9. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za predložitev ponudbe oziroma za premičnine, ki so
še v uporabi do konca leta 2009.
10. Nepopolne ali nepravilno označene
ponudbe prodajalec ne bo upošteval pri izbiri, medtem ko bodo ponudbe prispele po
navedenem datumu, odprte pri odpiranju
v naslednjem mesecu in tako bo vsak mesec, vse do dokončne prodaje premičnega
premoženja oziroma do datuma določenega
v 3. točki tega razpisa.
11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot merilo ponujeno
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ceno, s tem da imajo pod enakimi pogoji prednost bivši zaposleni delavci družbe
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji oziroma pri njenih pravnih prednikih.
V primeru, da se po navedenih merilih ne
bo dalo določiti ugodnejšega ponudnika, pa
bo izbran tisti ponudnik, katerega ponudba
bo prej prispela k prodajalcu.
12. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odprtju vseh prispelih ponudb, tako po prvem
odpiranju, kakor tudi po vseh nadaljnjih odpiranjih ponudb.
13. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora celotno kupnino
plačati v enkratnem znesku in po dostavi
dokazila o vplačilu prodajalcu, bo lahko prevzel izbrano – kupljeno premičnino.
Pogodbeni stranki sta dolžni skleniti kupoprodajno pogodbo najpozneje v roku 15
dni od dneva, ko je bil kupec obveščen da
je za določeno(-e) premičnino(-e) izbran za
najugodnejšega ponudnika.
V primeru, ko gre za premičnino, ki je
v fazi likvidacijskega postopka še v uporabi
v družbi, bo ponudnik sicer obveščen o izbiri,
v roku določenem v 12. točki tega javnega
razpisa, vendar pa bo do sklenitve kupoprodajne pogodbe in plačila celotne kupnine
prišlo potem, ko premičnina(-e) ne bo(-do)
več v uporabi. Lastnik – prodajalec se zavezuje, da bo o tem najpozneje v petih dneh pisno obvestil izbranega ponudnika, kakor tudi
o dnevu sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe v določenem roku ali ne bo plačal
celotne kupnine, se šteje, da odstopa od
nakupa, (v primerih, ko je plačana varščina,
le-to prodajalec obdrži), in prodajalec lahko
sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
14. Izročitev premičnine se opravi po plačilu celotne kupnine, o samem prevzemu
pa se pogodbeni stranki predhodno dogovorita.
15. Prodajalec, na podlagi te javne objave ni zavezan k sklenitvi pogodbe o odprodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku,
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
16. Za dodatne informacije in ogled (po
predhodnem dogovoru) sta ponudnikom na
voljo kontaktni osebi: Stanislav Podlesnik
(št. mobilnega tel. 041/826-615) in Janez
Kozole (št. mobilnega tel. 041/801-992).
17. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih za sklenitev pogodbe
so na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo
lahko dobite vsak dan med 8. in 12. uro na
naslovu: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji, Titova 106, 8281 Senovo (v
tajništvu – tel. 07/49-71-300).
Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. –
v likvidaciji
Št. 2009330
Ob-3307/09
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Celje (Uradni list RS, št. 58/07) in
s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07) ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 9/09)
objavlja:

razpis
o dodelitvi finančne pomoči za razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Celje v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Celje za leto 2009. Sredstva se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in 1998/2006.
Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
II. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Celje za leto 2009 v okvirni
višini 70.000,00 EUR na kontu 410217.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
a) Nakup kmetijske mehanizacije –
27.500.
b) Ostale naložbe – 22.000.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu – 13.000.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah – 7.500.
Sredstva v proračunu so omejena.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
1) za ukrepe iz točke 1. in 2. prejšnjega
člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijski proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju Mestne občine Celje in
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore iz
3. točke prejšnjega 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 4. točke prejšnjega
člena:
– 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 na podlagi tega javnega razpisa, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti
s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
V. Pomoči na podlagi uredbe skupinske
izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
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1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo 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 kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in
nasadov hmeljišč;
– 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.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga mora biti predložena v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (razen
naložbe v mehanizacijo);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah;
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev;
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– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva;
– vsi računi in dokazila se morajo glasiti
na nosilca kmetijskega gospodarstva.
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora
imeti ob oddaji vloge v lasti ali najemu vsaj
2 ha primerljivih kmetijskih 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).
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 ne sofinancira se adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih 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 in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije 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,
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– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za
ostala območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje
v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča
za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu kot je določeno v členu
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena
22 Uredbe 1698/2006).
– Najvišja predračunska vrednost, ki bo
upoštevana je 12.500,00 EUR.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najmanjši zvesek dodeljene pomoči je
200 EUR najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
Najvišji znesek dodeljene pomoči ne sme
preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000
EUR na območjih z omejenimi dejavniki iz
nacionalnih virov in lokalnih virov.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja,
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji
v primeru bolezni.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev

danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo:
– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Podpore se ne dodelijo:
– 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.
– Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so
nastali od 1. 1. 2009 naprej.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Društva in združenja in registrirani izvajalci, ki se prijavljajo pod točke 1-4 poglavja
»upravičeni stroški« morajo priložiti finančno
ovrednoten letni program dela z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov.
– Dokazila o vključenosti pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine.
– Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju.
– Članstvo v organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do tehnične podpore.
– Za nadomeščanje: računi, pogodbe in
ostala dokazila.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Mestna občina Celje z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1.000 EUR letno.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do 6.000 EUR na letno.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za
nadomeščanje do 1.000 EUR/upravičenca
letno.
IV. Naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) 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);
(2) naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje
in pripravo proizvodov za trg;
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
(4) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
(5) 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 ži-
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vali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
(6) 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);
(7) pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov na kmetiji;
(8) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
(9) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
(10) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
(11) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Cilji ukrepa:
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči,
– do 50% upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
III. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen
obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna
dokumentacija bo na razpolago od dneva
objave javnega razpisa na vložišču Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
na sedežu krajevnih skupnosti in na spletnih
straneh Mestne občine Celje (www.celje.si)
rubrika Mestna občina – javna naročila in
razpisi.
VI. Reševanje vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka
razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu
prispetja. V primeru nepopolnih vlog, bodo
vlagatelji pozvani, da jih dopolnijo v 8 dneh.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v roku bodo zavržene. Vloge, ki
bodo pravočasno dopolnjene se štejejo za
prispele z datumom dopolnitve. S tem datumom bodo uvrščene v vrstni red prispelih
vlog.
V primeru neporabljenih sredstev se
sredstva najprej dodelijo vlagateljem, ki so
oddali vlogo do razpisnega roka za oddajo, vendar jim zaradi premalo razpoložljivih
sredstev na postavki ukrepa vlogi ni bilo
odobreno, če pa teh ni, bo opravljeno še eno
odpiranje vlog. Datum odpiranja bo objavljen naknadno na spletnih straneh Mestne
občine Celje. 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. Hkrati se jih pozove
k podpisu pogodbe. Upravičenec iz ukrepa 1 in 4 pred izdanim sklepom ne sme
pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva
namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz
tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene 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 najkasneje do datumov navedenih
v javnem razpisu.
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Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen za
ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 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.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009.
IV. Rok za oddajo vlog: 15. 5. 2009.
V. Mesto za oddajo vlog
Vloge se sprejemajo na vložišču Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje ali priporočeno po pošti. Na ovojnico
je obvezno napisati »Razpis kmetijstvo – Ne
odpiraj«, na sprednjo stran kuverte pa naziv
in naslov vlagatelja.
Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Alja
Založnik, tel. 42-65-779.
Mestna občina Celje
Ob-3352/09
Občina Črenšovci na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Črenšovci (Uradni list
RS, št. 19/05), Odloka o proračunu Občine
Črenšovci za leto 2009 (Uradni list RS, št.
11/09) in letnega programa športa Občine
Črenšovci v letu 2009 sprejetega na 20. seji
Občinskega sveta Občine Črenšovci dne
18. 3. 2009 objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2009, ki jih
bo v letu 2009 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
in šolskih otrok,
2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. izobraževanje,
6. delovanje športnih društev,
7. športne prireditve.
II. Razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih, Zakona o društvih in Zakona o gospodarskih družbah, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Črenšovci,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnost,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsebovati
vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih.
Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
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9232 Črenšovci, z oznako »Razpis – šport
2009«.
Zadnji rok za oddajo je 15. maj 2009.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravočasno predložene.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija za šport Občine Črenšovci.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno
obveščeni in pozvani k podpisu pogodbe.
V. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na
sedežu Občine Črenšovci. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo na tel.
02/573-57-50.
Občina Črenšovci
Ob-3382/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Vipava
(Uradno glasilo, št. 5/2000, Uradni list RS,
št. 54/02) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
letu 2009
1. Občina Vipava bo v letu 2009 sofinancirala naslednje športne programe:
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok: Zlati sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati, drugi 80-urni programi.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami.
– Športna vzgoja mladine.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport.
– Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami.
– Interesna športna dejavnost študentov.
– Športna rekreacija.
– Kakovostni šport.
– Vrhunski šport.
– Šport invalidov.
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu.
– Znanstveno raziskovalna dejavnost.
– Spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga.
– Velike mednarodne športne prireditve.
– Športni objekti.
– Informacijski sistem na področju
športa.
– Mednarodna dejavnost.
– Delovanje društev, zvez ipd.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2009 je za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti predvideno
52.000,00 evrov.
3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini (društva).
4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS.
Prijavi je potrebno priložiti izpolnjene
obrazce iz razpisne dokumentacije, plan

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dela za leto 2009 in poročilo o delu za leto
2008.
Prijavo je potrebno poslati (oddati)
v ovojnici z oznako “Športni programi v letu
2009”, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med
8. in 12. uro.
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava

(vsak dan med 8. in 14. uro) ter na spletni
strani občine www.radlje.si.
Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju programov na področju turizma v 15 dneh od pravnomočnosti
sklepa o izbiri.
Občina Radlje ob Dravi

Ob-3386/09
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04)
objavlja Občina Radlje ob Dravi

Št. 410-195/2009
Ob-3389/09
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 124/08, z dne 30. 12. 2008), Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva
v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 12/08,
z dne 1. 2. 2008), Mnenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja,
št. priglasitve: K-BE176-5880416-2007,
z dne 19. 12. 2007 župan občine objavlja

javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov na področju turizma v letu
2009, ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje
ob Dravi.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov na področju turizma, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Radlje ob Dravi,
– so registrirani po zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo načrtovanih programov,
– imajo potrjen program s strani upravnega odbora.
4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04).
5. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Javni zavod
ŠKTM Radlje ob Dravi, Koroška cesta 16,
2360 Radlje ob Dravi ali oddati osebno na
naslov: Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Mariborska c. 4, 2360 Radlje ob Dravi,
s pripisom »Prijava na javni razpis – področje turizma«, in sicer najkasneje 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v prostorih Javnega zavoda ŠKTM na naslovu Mariborska c. 4, 2360 Radlje ob Dravi.
6. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijava na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program;
– program društva za leto 2009;
– finančno poročilo za leto 2008;
– kopijo zaključnega računa za leto 2008,
ki je bil oddan na AJPES.
7. Informiranje kandidatov
Zahtevane obrazce in pravilnik dobite
na sedežu Javnega zavoda ŠKTM Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 4, Radlje ob Dravi

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditve
»Kmetijska tržnica 2009«
1. Višina zagotovljenih sredstev sofinanciranja je 6.202,00 €.
2. Upravičenci do sredstev: so neprofitne organizacije s področja kmetijstva ali
razvoja podeželja na območju Občine Ilirska
Bistrica in organizacije, kjer so člani, ki so
upravičenci do sredstev regijsko ali drugače povezani, če na območju občine za to
področje ni registriranega društva.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– organizirajo prireditev, katere namen
je predstavitev vseh področij kmetijstva in
kmetovalcev v Občini Ilirska Bistrica,
– predložijo podroben finančno ovrednoten plan in program prireditve,
– zagotovijo sodelovanje na prireditvi
okvirno 30 fizičnih in pravnih oseb iz različnih kmetijskih in sorodnih dejavnosti, ki
delujejo v in izven Občine Ilirska Bistrica,
– zagotovijo na prireditvi okvirno 30 stojnic na katerih bo mogoče kupiti kmetijske in
druge pridelke in izdelke povezane s kmetijsko proizvodnjo in kmetijstvom.
4. Višina subvencije: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški organizacije in izvedbe) prireditve.
5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi predloženega
popolnega zahtevka za izplačilo finančnih
sredstev, z dokazili o stroških in plačilih oziroma porabljenih sredstvih, za izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve.
6. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska
tržnica 2009«.
7. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo
vrednosti (finančno konstrukcijo) programa
oziroma projekta, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami
in dokazili, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica http: www.ilirska-bistrica.si in v sprejemni pisarni Občine
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Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so
sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri-članska komisija, ki jo imenuje župan.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan
Občine Ilirska Bistrica.
Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje
v roku 8 dni od odpiranja vlog.
Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavržejo.
Odpiranje prijav bo isti dan, po izteku
roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ni
javno.
9. Rok za vložitev prijave: vloge z zahtevanimi prilogami morajo prispeti najkasneje
do 15. maja 2009, do 9. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica.
10. Informacije: vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in
finance, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica
ali na tel. 05/714-13-61, kontaktna oseba
Tanja Šajina ali na e-mail: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 212/2009
Ob-3393/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: kompleks bivše
tovarne Mehanika – nepremičnine, parc. št.
800/1, 800/2, 800/5, 800/6, 800/8, 805/4,
805/5, 204/1.S, 1090.S, 1276.S, 1658.S, vse
k.o. Trbovlje, v skupni površini 4.356,00 m2,
vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Trbovljah, v vložku št. 1121, k.o. Trbovlje.
Izklicna cena za navedene nepremičnine
znaša 700.500,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od 30. 4. 2009
na občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg
4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce
dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od
8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so tudi
v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev
je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
20. 5. 2009 do 10. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na
prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na

naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup kompleksa Mehanika.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
19. 5. 2009 plačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
kompleksa Mehanika.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 20. 5. 2009, ob 12. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno
ter soglašal z naslednjimi pogoji:
– Zgradil poslovno ali trgovsko-poslovni
objekt z garažno hišo, v katerem bo opravljal dejavnost, ki bo skladna s predvideno
namensko rabo – območje centralnih dejavnosti.
– V objektu zagotovil primerne poslovne
prostore za preselitev poslovno-trgovskih
dejavnosti iz t.i. »paviljonov« na območju
Trga revolucije.
– V objektu zagotovil zadostno številko
parkirnih mest za širše območje Trga revolucije.
– Financiral pripravo izvedbenega akta
kot predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja; izvedba investicije, gradnje bo mogoča po sprejetju sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin Dolgoročnega plana
Občine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000, dopolnjenega 1997 in prostorskih
sestavin Družbenega plana Občine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
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dopolnjenega 1997. Pred izvedbo načrtovane investicije – gradnje pa bo potrebno
spremeniti tudi veljavni izvedbeni akt, kar
predstavlja strošek investitorja.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
šT. 212/2009
Ob-3394/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je:
Nepremičnina s parc. št. 773/21 k.o.
Knezdol, vpisana v vl. št. 308 k.o. Knezdol,
ki v naravi predstavlja poslovno stavbo ter
pripadajoči zemljišči s parc. št. 773/25 in
773/19, obe k.o. Knezdol.
Površina nepremičnin, ki se prodajajo,
znaša 1.518,00 m2.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 345.000,00 EUR. V ceni ni zajet 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga v celoti
poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 24. 4.
2009 na Občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 42. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 20. 5. 2009, do 12. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako
Ponudba za nakup nepremičnin s parc. št.
773/21, 773/25 in 773/19, vse k.o. Knezdol
– ne odpiraj; s podpisom oziroma žigom na
pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
19. 5. 2009 plačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene nepremičnine za katero bo
dana ponudba, in jo nakazati na vplačilni
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račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin s parc. št. 773/21, 773/25 in
773/19, vse k.o. Knezdol.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične
osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne
podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko,
št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi
morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu in izpolnjen ter podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju občinskega
sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od
soglasja občinskega sveta k prodaji in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe
oziroma od izdaje računa s strani prodajalca.
Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe za vse
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, je
celovito ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev predmetne nepremičnine, plačilo
davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter
vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 20. 5. 2009 ob 12. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se prodaja po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši ponudnik za vse
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa,
bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo
ponudbeno ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šT. 212/2009
Ob-3395/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina
v k.o. Trbovlje, in sicer stavba z naslovom
Dom in vrt 3, Trbovlje, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 319/29 in 319/47, obe k.o.
Trbovlje. Nepremičnine so vpisane v vl. št.
764, k.o. Trbovlje. Skupna površina znaša
289 m2.
Skupna izklicna cena za stavbo s pripadajočim zemljiščem znaša 75.100,00 EUR.
V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna
kupec.
Stavba je zasedena z najemnikom.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 30. 4.
2009 na občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
torka, 20. 5. 2009, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stavbe z naslovom Dom in vrt 3 in pripadajočega
zemljišča.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
19. 5. 2009 plačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
stavbe z naslovom Dom in vrt 3 s pripadajočim zemljiščem.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti, najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne po-

godbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 20. 5. 2009 ob 12. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno, najemnik pa ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
Št. 212/2009
Ob-3396/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina
v k.o. Trbovlje, in sicer večstanovanjska
stavba z naslovom Globušak 1, Trbovlje.
Nepremičnina je vpisana v vl. št. 187, k.o.
Trbovlje. Skupna površina znaša 279 m2.
Skupna izklicna cena za stavbo s pripadajočim zemljiščem znaša 67.000,00 EUR.
V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna
kupec.
Stavba je zasedena z najemniki.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 30. 4.
2009 na občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi na naslovu Me-
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stni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
torka, 20. 5. 2009, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stavbe z naslovom Globušak 1.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
19. 5. 2009 plačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
stavbe z naslovom Globušak 1.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni
dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj
naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko,
matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe), potrdilo o plačani varščini,
pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti, najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 20. 5. 2009 ob 12. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno, najemniki pa imajo pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.

15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
Št. 212/2009
Ob-3397/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmeta prodaje je:
– zemljišče parc. št. 742/23 k.o. Trbovlje, v skupni površini 67 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah,
v vložku št. 214 k.o. Trbovlje, ki se nahaja
v območju urejanja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja
M 9/2-Trg svobode (Uradni vestnik Zasavja,
št. 5/91, 11/05).
Skupna izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 25.000,00 EUR. V ceni ni
zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od četrtka, 30. 4.
2009 na občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 20. 5. 2009 do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup zemljišča parc. št. 742/23 k.o. Trbovlje.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
19. 5. 2009 plačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
zemljišča parc. št. 742/23 k.o. Trbovlje.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
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nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 20. 5. 2009 ob 12. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
Št. 212/2009
Ob-3398/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmeta prodaje je: zemljišče parc.
št. 95/1 k.o. Trbovlje, v skupni površini
938 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajne-
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ga sodišča v Trbovljah, v vložku št. 4 k.o.
Trbovlje, ki se nahaja v območju urejanja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za dele planskih celot 7-Nasipi, 9-Center,
10-Franc Fakin (Uradni vestnik Zasavja št.
11/94, 10/99).
Skupna izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 38.000,00 EUR. V ceni ni
zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od četrtka,
30. 4. 2009 na občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu
Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od
8. do 14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob
petkih pa od 8. do 12.30, v pisarni 47. Na
voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni
del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 20. 5. 2009 do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup zemljišča parc. št. 95/1 k.o. Trbovlje.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
19. 5. 2009 plačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
zemljišča parc. št. 95/1 k.o. Trbovlje.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 20. 5. 2009 ob 12. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
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11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
Ob-3407/09
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, objavlja na podlagi Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06)
javni razpis
za sklenitev koncesijskega javnozasebnega partnerstva za projekt
»Gradnja, upravljanja in vzdrževanje
Mestne tržnice Celje«
1. Ime oziroma firma in sedež javnega
partnerja: Mestna občina Celje, Trg celjski
knezov 9, 3000 Celje.
2. Odločitev o javno-zasebnem partnerstvu in akt o javno-zasebnem partnerstvu:
odločitev o javno-zasebnem partnerstvu je
sprejel Mestni svet Mestne občine Celje na
svoji 21. seji dne 3. 12. 2008. Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice
Celje in izvajanje gospodarske javne službe
upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice
Celje je objavljen v Uradnem listu RS, št.
9/09.
3. Predmet, narava ter obseg in območje
javno-zasebnega partnerstva
Predmet koncesije je izgradnja Mestne
tržnice Celje po sistemu BOT (izgradi, upravljaj, prenesi) na območju koncesije ter izvajanje gospodarske javne službe upravljanja
in vzdrževanja Mestne tržnice Celje. Oblika
koncesijskega partnerstva je »koncesija storitev«. Koncesija zajema izgradnjo objektov
ter njihovo vzdrževanje in upravljanje v obdobju 10 let od datuma sklenitve pogodbe.
Koncesija se izvaja na zemljiščih parc. št.
2070 – dvorišče v izmeri 1.939 m2, parc.
št. 2071/1 – prodajni trg v izmeri 887 m2,
parc. št. 2071/2 – poslovna stavba v izmeri
170 m2, parc. št. 2071/3 – poslovna stavba
v izmeri 63 m2, parc. št. 2072 – cesta v izmeri 548 m2 in parc. št. 2277 – cesta v izmeri
1195 m2 in poslovna stavba v izmeri 2 m2,
vse k.o. Celje.
4. Začetek in predvideni čas trajanja razmerja javno-zasebnega partnerstva: koncesijsko razmerje nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega
razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Trajanje koncesijskega razmerja je 10 let od
sklenitve koncesijske pogodbe.

5. Postopek izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva: koncesionarja za izvajanje dejavnosti se izbere z enotnim javnim
razpisom.
6. Kraj, čas in plačilne pogoje za dvig
razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija se pridobi na naslovu javnega
partnerja – Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, na Oddelku za
okolje in prostor ter komunalo. Dokumentacija bo na razpolago v času uradnih ur,
do vključno 7. maja 2009. Dokumentacija
je brezplačna.
7. Kraj in rok za predložitev vlog, pogoje
za njihovo predložitev (morebitna zavarovanja …): vloge je treba oddati na naslov
javnega partnerja – Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z oznako
»Ponudba – Izbira koncesionarja za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje Mestne tržnice Celje – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja. Vloge morajo biti oddane do 8. maja
2009 do 11. ure.
8. Zahteve glede vsebine vlog (prikaz ponujenega načina izvajanja javno-zasebnega
partnerstva, ponujeni objekti in naprave, pričakovani dobiček iz izvajanja razmerja …):
Zainteresirani ponudnik mora ponudbi
priložiti:
1. obrazec ponudbe,
2. obrazec skupine ponudnikov/konzorcij,
3. akt o skupni izvedbi koncesije gradnje, upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje,
4. izjavi, izpolnjeni v skladu z razpisno
dokumentacijo,
5. obrazec Podatki o zainteresiranemu ponudniku,
6. izjavo zainteresiranega ponudnika, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, ter da soglaša s tem, da nosi
vse stroške priprave ponudbe in da bo na
pisno zahtevo občine v postavljenem roku
predložil dokazila o resničnosti navedb
v ponudbi,
7. bančno garancijo za resnost ponudbe, ki vsebinsko ne odstopa od vzorca
bančne garancije za resnost ponudbe,
8. izjavo banke, da bo izbranemu zasebnemu partnerju izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki
vsebinsko ne bo odstopala od vzorca bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti; izbrani zasebni partner bo moral
to bančno garancijo predložiti v roku 10 dni
po sklenitvi koncesijske pogodbe,
9. seznam referenčnih objektov,
10. dokazilo končnega naročnika,
11. pooblastilo za podpis skupne ponudbe,
12. pooblastilo za pridobitev podatkov
iz kazenske evidence ponudnika,
13. pooblastilo za pridobitev podatkov
iz kazenske evidence za pravne osebe,
14. izjava ponudnika o zagotavljanju
roka izvedbe del,
15. izjava o upravljanju in vzdrževanju,
16. izjava o izpolnjevanju kadrovskih
pogojev,
17. obrazec Europass,
18. obrazec BON1/P oziroma
BON1/SP,
19. izkaz poslovnega izida družbe,
20. izpolnjen in na vsaki strani parafiran vzorec koncesijske pogodbe za iz-
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gradnjo, upravljanje in vzdrževanje Mestne
tržnice Celje.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku. Resnost prijave je zavarovana z bančno garancijo (točka 7).
9. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju:
1. Nekaznovanost ponudnika: ponudnik v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj – hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine,
jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila, ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti, pranje denarja. Dokazilo: izjava.
2. Nekaznovanost zakonitih zastopnikov ponudnika: zakoniti zastopniki ponudnika v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj – hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, jemanje podkupnine (velja za fizične osebe), sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje, dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila, ugodnosti
in zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,
pranje denarja. Dokazilo: izjava.
3. Neuvedba postopka, ki ima za
posledico prenehanje ponudnika: ponudnik
v času oddaje ponudbe ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem
postopku, ki ima lahko za posledico prenehanje ponudnika. Dokazilo: izjava.
4. Poravnane finančne obveznosti
do države in javnega partnerja: ponudnik
ima v času oddaje ponudbe poravnane vse
davke, prispevke in druge obvezne dajatve do države in javnega partnerja v skladu
s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če
ima ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji in Mestni občini
Celje. Dokazilo: izjava.
5. Poravnane zapadle obveznosti do
podizvajalcev: ponudnik ima v času oddaje
ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti
do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja ter postopkih javnozasebnega partnerstva. Dokazilo: izjava.
6. Finančna sposobnost: ponudnik
v zadnjih 6 mesecih ni imel neporavnanih
zapadlih obveznosti. Dokazilo: obrazec
BON-1 ali BON 1/SP.
7. Finančna sposobnost: ponudnik
je imel v letu 2007 promet, ki ni manjši od
6.000.000,00 EUR. Dokazilo: Izkaz poslovnega izida družbe za leto 2007.
8. Tehnična sposobnost: Ponudnik
mora izkazati referenco za najmanj dve kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni
gradbeni deli (npr. poslovni objekt), zaključeni v zadnjih petih letih pred objavo tega
javnega razpisa, v vrednosti posameznega
projekta najmanj 1.500.000,00 EUR brez
DDV. Ponudnik lahko to referenco izkaže
skupaj s podizvajalcem. Dokazilo: Seznam
referenčnih objektov in potrdilo končnega
naročnika gradbeno obrtniško instalacijskih

del v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa z zneskom, datumom in nazivi
končnih naročnikov na obrazcih 8 in 8A.
9. Kadrovski pogoj: ponudnik mora
razpolagati z najmanj eno osebo ustrezne
izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za
odgovornega vodjo del za zahtevne objekte
skladno s 77. členom ZGO-1. – Ponudnik
mora razpolagati z najmanj eno osebo izobrazbe VI. stopnje za izvajanje koncesije
upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice
Celje. Ponudnik lahko ta pogoj izkaže skupaj s podizvajalcem. Dokazilo: Priložena
izjava o izpolnjevanju pogojev na obrazcu
14 in delovni življenjepis za vsak pogoj za
vsaj eno osebo na priloženem obrazcu 14A
(Europass).
10. Pogoje za predložitev skupne vloge:
ponudbe, ki jih predložijo skupine ponudnikov, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
a) ponudba mora za vsakega člana skupine
vsebovati vse podatke, ki jih zahteva razpisna dokumentacija od posameznega ponudnika; b) ponudbi mora biti predložen pravni
akt o skupni izvedbi koncesije gradnje, upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje
(npr. pogodba o medsebojnem sodelovanju
ali konzorcijska pogodba), iz katerega so
razvidne medsebojne pravice in obveznosti
ponudnikov v skupini in njihova odgovornost
za izvedbo predmeta koncesije. Ne glede
na pravni akt iz zgornje točke, pa ponudniki
odgovarjajo javnemu partnerju neomejeno
solidarno za izvedbo predmeta koncesije.
11. Merilo za izbiro najugodnejšega kandidata in/ali merila za prehajanje med fazami konkurenčnega dialoga: merilo za izbiro
najugodnejšega ponudnika je najnižja ponujena cena.
12. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: javno odpiranje ponudb bo na
naslov javnega partnerja – Mestna občina
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
v sejni sobi v II. nadstropju; odpiranje bo
8. maja 2009 ob 11.30.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: javni partner
bo najkasneje v roku 30 dni po odpiranju
ponudb izdal odločitev o izbiri zasebnega
partnerja za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva. Odločitev o izbiri zasebnega
partnerja bo poslana vsem ponudnikom, ki
bodo sodelovali na razpisu.
Mestna občina Celje
Št. 430-51/2009
Ob-3438/09
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 17. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Litija za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in
Odloka o proračunu Občine Litija za leto
2009 (Uradni list RS, št. 44/08 in 26/09),
objavlja naslednji
javni razpis
za pokrivanje stroškov promocije
in razstave na sejmih
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2009, so v okviru postavke
»1123 Programi razvoja podeželja« za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
zagotovljena sredstva v višini do 6.000 EUR
za pokrivanje stroškov promocije in razstave
na sejmih.
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2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje
upravičenih stroškov promocije in razstave
na sejmih.
Upravičenci so društva in združenja, ki
delujejo na območju občine Litija.
Občina Litija sklene na podlagi objavljenega javnega razpisa z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100%
upravičenih stroškov promocije in razstave na sejmih. Upravičeni stroški so stroški
udeležbe, potni stroški, stroški publikacij,
najemnine razstavnih prostorov.
3. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, odgovorno osebo,
telefon, davčno in matično številko, številko
računa in ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– letni finančno ovrednoten program, ki
vključuje tudi predračun o višini stroškov
sodelovanja na sejmu,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen
v tekočem letu še ni prejel državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev.
4. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija,
imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim prijaviteljem bo Občina Litija sklenila
pogodbo za pokrivanje stroškov promocije
in razstave na sejmih.
Občina Litija ima od posameznega sub
jekta pravico zahtevati dodatna pojasnila
in dodatno dokumentacijo, v kolikor bo to
potrebno za ugotavljanje upravičenosti in
izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja
prispelih vlog. Upravičencem se izda sklep
o višini odobrenih sredstev. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko
upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni
od prejema sklepa.
5. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 1. 6. 2009.
Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Občini
Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa vloge pošljejo priporočeno po
pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na
hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja
in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne
odpiraj – Javni razpis pokrivanje stroškov
promocije in razstave na sejmih«, na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in
v roku iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Št. 430-52/2009
Ob-3439/09
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 20. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v občini Litija za programsko obdobje 2007
– 2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2009
(Uradni list RS, št. 44/08 in 26/09), objavlja
naslednji
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javni razpis
za pokrivanje operativnih stroškov
tovornega transporta iz odročnih krajev
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2009, so v okviru postavke
»1123 Programi razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 39.000 EUR za
pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje
operativnih stroškov tovornega transporta
iz odročnih krajev subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega
transporta.
Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so
registrirani in opravljajo dejavnost tovornega
transporta na območju občine Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči
de minimis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev. Upravičenci so upravičeni do pomoči
v enkratnem znesku za obdobje 1. 1. 2009
do 31. 12. 2009.
3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni
razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega
transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati
pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega
transporta na območju občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči.
V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke –
naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon,
davčno in matično številko, številko računa in
ime banke, imena, priimke in naslove upravičencev transporta z navedbo območij (kraji),
kjer bo opravljal oziroma že opravlja storitve
transporta in višino mesečnih stroškov tovornega transporta. Vlogi morajo biti priložena
naslednja dokazila in dokumentacija:
– odločba o registraciji oziroma izpisek iz
sodnega registra,
– dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj v kilometrih in številom prevozov letno,
– izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport.
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija,
imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim
subjektom transporta bo Občina Litija sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za
pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev.
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Občina Litija ima od posameznega sub
jekta pravico zahtevati dodatna pojasnila
in dodatno dokumentacijo, v kolikor bo to
potrebno za ugotavljanje upravičenosti in
izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev.
6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 1. 6. 2009.
Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje)
ali pa vloge pošljejo priporočeno po pošti,
v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni
strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na
prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis pokrivanje operativnih
stroškov tovornega transporta iz odročnih
krajev v letu 2009«, na naslov: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki ne bodo
dostavljene na način in v roku iz 6. točke
tega razpisa, se ne bodo obravnavale in se
bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Št. 430-49/2009-2
Ob-3440/09
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 17. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Litija za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2009
(Uradni list RS, št. 44/08 in 26/09), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje društev
s področja kmetijstva v letu 2009
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2009, so v okviru postavke »1122 Kmetijsko svetovalna služba in
kmetijska društva«, zagotovljena sredstva
v višini 14.500 EUR.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu
2009.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Litija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene
v letu 2009.
3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva
in združenja s področja kmetijstva, ki morajo
izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

– sedež na območju občine Litija,
– sedež izven občine Litija, če je več
kot polovica registriranih članov društva iz
območja občine Litija,
– sedež izven občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine
Litija in je v interesu Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev
sredstev. Izpolnjena vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena
z datumom, podpisana in žigosana.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz občine Litija,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni finančno ovrednoten program
dela,
– izjava o točnosti navedenih podatkov,
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel državnih sredstev; če
pa je, navede višino sredstev.
5. Način obravnave vlog: prispele vloge
bo obravnavala komisija, imenovana s strani
Občine Litija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev.
6. Način in rok za predložitev vlog za
dodelitev sredstev
Rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev je do 1. 6. 2009.
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini
Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice
z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni
razpis za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2009«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
7. Rok o obvestitvi izida javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec
vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti med
občino in prejemnikom pomoči se uredijo
s pogodbo.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v času razpisa
dvignejo na Občini Litija, Jerebova 14, soba
39, kontaktna oseba: Peter Repovš, oziroma je dostopna na občinski spletni strani:
www.litija.si.
Občina Litija
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Javne dražbe
Ob-3333/09
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska
cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe:
Stavbno zemljišče: parc. št. 513/4 stanovanjska stavba 259 m², vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 368 k.o. Dobovec in
parc. št. 513/2 dvorišče 1127 m² – do deleža ½, parc. št. 513/6 dvorišče 106 m² – do
deleža ½, parc. št. 513/7 cesta 74 m² – do
deleža ½, vse vpisane v zemljiškoknjižnem
vložku št. 386 k.o. Dobovec.
Skupna velikost nepremičnin je 1.566
m². Stanovanjska stavba na parc. št. 513/4
v izmeri 259 m² predstavlja v naravi nezaseden samski dom na naslovu: Trbovlje,
Zasavska cesta 11 in je do celote v lasti
SSRS-ja. Parc. št. 513/2, 513/6 in 513/7 so
v lasti SSRS-ja do idealnega deleža ½, kar
pomeni izmero 653,50 m² in predstavlja pripadajoče funkcionalno zemljišče.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in imajo zemljiškoknjižno stanje urejeno.
Ogled nepremičnin bo možen: na kraju
samem dne 14. 5. 2009 ob 9. uri (kontaktna
oseba: g. Ajkonič).
II. Izklicna cena in način poteka javne
dražbe
Izklicna cena: znaša 144.500,00 EUR.
Javna dražba bo: dne 21. 5. 2009 ob 10.
uri v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na
Koroškem.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper
postopek javne dražbe in odločitve komisije
ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno
– kupljeno' in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene je po
5.000,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe, osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in
originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za
gospodarjenje z objekti d. o. o. številka:
02470-0018512574 sklic: 10. Kavcija mora
biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana kavcija se bo
vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku
roka za vplačilo kavcije,
2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega

računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun,
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije,
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko,
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
3. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
4. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
5. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
6. V primeru, da je v roku, določenem
za vplačilo kavcije iz točke III./1., kavcijo
vplačal zgolj en ponudnik, si Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.
v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, pridružuje pravico, da razpisane javne dražbe na dan, ki je določen v II.
točki te objave, ne opravi, temveč sklene
prodajno pogodbo z vplačnikom kavcije, ki
je hkrati tudi edini ponudnik za nakup nepremičnine. Nepremičnina se takšnemu ponudniku proda za izklicno ceno, za takšnega
ponudnika veljajo določbe iz te objave po
načelu analogije.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od
prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe,
podpisano s strani obeh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Sloveni-

je, javnega sklada. Z vplačilom celotnega
pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Vračunana kavcija v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil.
Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot
skesnino.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% za stavbna zemljišča in zazidana stavbna zemljišča in vse ostale stroške, kot so
zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba
lastninske pravice v zemljiško knjigo niso
zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec.
VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, postopek javne dražbe
ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, javnim skladom začeti postopek
predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve
pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo.
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem
Ob-3351/09
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska
cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe:
Parkirna mesta, garaže in zunanja parkirna mesta:
A) Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18
(Ljubljana - Bežigrad):
1. Parkirno mesto z oznako 55 v 3. etaži, površine 10,50 m², vpisano v vložku št.
4079/55 k.o. Bežigrad (2636);
2. Parkirno mesto z oznako 56 v 3. etaži, površine 10,50 m², vpisano v vložku št.
4079/56 k.o. Bežigrad (2636);
3. Parkirno mesto z oznako 57 v 3. etaži, površine 10,50 m² vpisano v vložku št.
4079/57 k.o. Bežigrad (2636);
4. Parkirno mesto z oznako 58 v 3. etaži, površine 10,50 m², vpisano v vložku št.
4079/58 k.o. Bežigrad (2636);
5. Parkirno mesto z oznako 59 v 3. etaži, površine 10,50 m², vpisano v vložku št.
4079/59 k.o. Bežigrad (2636);
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6. Parkirno mesto z oznako 60 v 3. etaži, površine 10,50 m², vpisano v vložku št.
4079/60 k.o. Bežigrad (2636);
7. Parkirno mesto z oznako 61 v 3. etaži, površine 10,50 m², vpisano v vložku št.
4079/61 k.o. Bežigrad (2636);
8. Garaža z oznako 107 v 2. etaži, površine 17,08 m², vpisana v vložku št. 4079/107
k.o. Bežigrad (2636);
9. Garaža z oznako 109 v 2. etaži, površine 17,65 m², vpisana v vložku št. 4079/109
k.o. Bežigrad (2636);
10. Garaža z oznako 110 v 2. etaži, površine 17,10 m², vpisana v vložku št. 4079/110
k.o. Bežigrad (2636).
Vsa parkirna mesta in garaže so nezasedene.
Predmet javne dražbe so parkirna mesta
in garaže od zap. št. 1.–10. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana,
Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št.
1401/3 in 1401/5, obe k.o. Bežigrad (2636),
komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih
prostorov in naprav, idealni delež zunanje
ureditve).
B) Ljubljana, Suhadolčanova ulica (Ljub
ljana - Črnuče):
1. Parkirno mesto z oznako 1, površine
13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se nahaja na zemljišču na parc. št. 480/19, k.o.
Črnuče (1756);
2. Parkirno mesto z oznako 2, površine
25,00 m²; parkirno mesto je prosto in se nahaja na zemljišču na parc. št. 480/24, k.o.
Črnuče (1756);
3. Parkirno mesto z oznako 3, površine
16,00 m²; parkirno mesto je prosto in se nahaja na zemljišču na parc. št. 492/32, k.o.
Črnuče (1756);
4. Parkirno mesto z oznako 6, površine
14,00 m²; parkirno mesto je prosto in se nahaja na zemljišču na parc. št. 492/35, k.o.
Črnuče (1756);
5. Parkirno mesto z oznako 10, površine
13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se nahaja na zemljišču na parc. št. 492/73, k.o.
Črnuče (1756);
6. Parkirno mesto z oznako 11, površine
13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se nahaja na zemljišču na parc. št. 492/72, k.o.
Črnuče (1756);
7. Parkirno mesto z oznako 12, površine
13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se nahaja na zemljišču na parc. št. 492/71, k.o.
Črnuče (1756);
8. Parkirno mesto z oznako 13, površine
13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se nahaja na zemljišču na parc. št. 492/70, k.o.
Črnuče (1756);
9. Parkirno mesto z oznako 14, površine
13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se nahaja na zemljišču na parc. št. 492/69, k.o.
Črnuče (1756);
10. Parkirno mesto z oznako 15, površine 13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 492/56, k.o.
Črnuče (1756);
11. Parkirno mesto z oznako 16, površine 13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 492/57, k.o.
Črnuče (1756);
12. Parkirno mesto z oznako 17, površine 13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 492/58, k.o.
Črnuče (1756);
13. Parkirno mesto z oznako 22, površine 13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
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nahaja na zemljišču na parc. št. 492/66, k.o.
Črnuče (1756);
14. Parkirno mesto z oznako 23, površine 13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 492/65, k.o.
Črnuče (1756);
15. Parkirno mesto z oznako 32, površine 13,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 493/25, k.o.
Črnuče (1756);
16. Parkirno mesto z oznako 33, površine 11,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 493/24, k.o.
Črnuče (1756);
17. Parkirno mesto z oznako 34, površine 11,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 493/23, k.o.
Črnuče (1756);
18. Parkirno mesto z oznako 36, površine 11,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 493/21, k.o.
Črnuče (1756);
19. Parkirno mesto z oznako 37, površine 11,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 493/20, k.o.
Črnuče (1756);
20. Parkirno mesto z oznako 38, površine 11,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 493/19, k.o.
Črnuče (1756);
21. Parkirno mesto z oznako 39, površine 11,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 493/18, k.o.
Črnuče (1756);
22. Parkirno mesto z oznako 40, površine 11,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 493/17, k.o.
Črnuče (1756);
23. Parkirno mesto z oznako 42, površine 11,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 493/28, k.o.
Črnuče (1756);
24. Parkirno mesto z oznako 43, površine 11,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 493/27, k.o.
Črnuče (1756);
25. Parkirno mesto z oznako 44, površine 11,00 m²; parkirno mesto je prosto in se
nahaja na zemljišču na parc. št. 493/26, k.o.
Črnuče (1756).
Parkirna mesta pod B) zaporedna št.
1.–25. so vpisana v vložku št. 1912 k.o.
Črnuče (1756).
Vse nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in imajo zemljiškoknjižno stanje
urejeno.
Ogled nepremičnin:
1. za parkirna mesta in garaže od zap.
št. 1.–10. v točki A) dne 19. 5. 2009 ob 9. uri
z zbirnim mestom pred vhodom v garaže na
naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18.
Ogled bo predvidoma trajal dve uri;
2. za parkirna mesta od zap. št. 1.–25.
v točki B) dne 19. 5. 2009 ob 12. uri z zbirnim mestom na parkiriščih Suhadolčanova
ulica (Ljubljana - Črnuče).
II. Izklicna cena in način poteka javne
dražbe:
Izklicna cena za nepremičnine znaša:
A) Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18:
1. Parkirno mesto št. 55: 7.350,00 EUR,
2. Parkirno mesto št. 56: 7.350,00 EUR,
3. Parkirno mesto št. 57: 7.350,00 EUR,
4. Parkirno mesto št. 58: 7.350,00 EUR,
5. Parkirno mesto št. 59: 7.350,00 EUR,
6. Parkirno mesto št. 60: 7.350,00 EUR,
7. Parkirno mesto št. 61: 7.350,00 EUR,

8. Garaža št. 107: 11.200,00 EUR,
9. Garaža št. 109: 11.200,00 EUR,
10. Garaža št. 110: 11.200,00 EUR.
B) Ljubljana, Suhadolčanova ulica:
1. Parkirno mesto z oznako 1: 5.200,00
EUR,
2. Parkirno mesto z oznako 2: 5.200,00
EUR,
3. Parkirno mesto z oznako 3: 5.200,00
EUR,
4. Parkirno mesto z oznako 6: 5.200,00
EUR,
5. Parkirno mesto z oznako 10: 5.200,00
EUR,
6. Parkirno mesto z oznako 11: 5.200,00
EUR,
7. Parkirno mesto z oznako 12: 5.200,00
EUR,
8. Parkirno mesto z oznako 13: 5.200,00
EUR,
9. Parkirno mesto z oznako 14: 5.200,00
EUR,
10. Parkirno mesto z oznako 15: 5.200,00
EUR,
11. Parkirno mesto z oznako 16: 5.200,00
EUR,
12. Parkirno mesto z oznako 17: 5.200,00
EUR,
13. Parkirno mesto z oznako 22: 5.200,00
EUR,
14. Parkirno mesto z oznako 23: 5.200,00
EUR,
15. Parkirno mesto z oznako 32: 5.200,00
EUR,
16. Parkirno mesto z oznako 33: 5.000,00
EUR,
17. Parkirno mesto z oznako 34: 5.000,00
EUR,
18. Parkirno mesto z oznako 36: 5.000,00
EUR,
19. Parkirno mesto z oznako 37: 5.000,00
EUR,
20. Parkirno mesto z oznako 38: 5.000,00
EUR,
21. Parkirno mesto z oznako 39: 5.000,00
EUR,
22. Parkirno mesto z oznako 40: 5.000,00
EUR,
23. Parkirno mesto z oznako 42: 5.000,00
EUR,
24. Parkirno mesto z oznako 43: 5.000,00
EUR,
25. Parkirno mesto z oznako 44: 5.000,00
EUR.
Javna dražba bo dne 28. 5. 2009 pod
točko A) ob 10. uri, pod točko B) ob 12. uri
v prostorih mestne uprave na naslovu: Dunajska 367, Ljubljana (zraven zdravstvenega doma Črnuče).
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper
postopek javne dražbe in odločitve komisije
ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu ''videno
– kupljeno'' in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine je po 500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje eno uro
pred začetkom javne dražbe, osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in
originale na vpogled ob prijavi:
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1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za
gospodarjenje z objekti d.o.o. številka:
02470-0018512574, sklic: 11 in zaporedna štev. nepremičnine z oznako k.o. (npr.:
11-5-2636). Kavcija mora biti vplačana vsaj
2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo
vplačana kavcija se bo vrnila brez obresti
v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo
kavcije;
2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od
prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe, podpisano s strani obeh pogodbenih
strank oziroma prodajalec izda najugodnejšemu dražitelju račun. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska
– kupnine, prejme kupec original prodajne
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogod-

be. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Vračunana kavcija v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil.
Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot
skesnino.
Davek na promet nepremičnin v višini
2%, kot tudi vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba
lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso
zajeti v kupnini in jih plača kupec.
VI. Ustavitev postopkov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom
nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, postopek
javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa
je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo. Prav
tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom, začeti
postopek predaje nepremičnine kadarkoli do
sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa
je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo.
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem
Ob-3406/09
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
javno dražbo – licitacijo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Žalec – zemljišče s parc. št. 197/12,
k.o. Gotovlje – stavbno zemljišče skupne
površine 1.128,00 m2, v naravi zelenica, ki
se nahaja južno od obstoječega objekta Telekoma Slovenije, d.d. in neposredno ob
Savinjski cesti.
Zemljišče je v celoti last Telekoma Slovenije, d.d.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 90.240,00 EUR.
2. Ljubljana, Bratovševa ploščad 32,
1000 Ljubljana – stanovanje št. 2 v podpritličju, površine 45,44 m2 (predprostor, kuhinja, soba, kopalnica, klet, atrij). Nepremičnina z oznako 2.E, na naslovu Bratovševa
ploščad 32, Ljubljana je vpisana v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina v zk vložku št.
1788/3 k.o. Ježica, na ime Telekom Slovenije, d.d.
Stanovanje leži v večstanovanjskem
objektu, etažnosti K+P1+P2+2, ki je bil zgrajen leta 1980.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 126.960,00 EUR.
3. Ljubljana, Vojkova 30, 1000 Ljubljana
– stanovanje št. 24 v 2. nadstropju, površine 66,05 m2 (predsoba, kuhinja z jedilnico,
shramba, dnevna soba, soba, kopalnica in
wc, balkon, klet). Nepremičnina z oznako
29.E, na naslovu Vojkova 30, Ljubljana je
vpisano v zemljiško knjigo kot etažna lastni-
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na, v zk vložku št. 3908/29, k.o. Bežigrad,
na ime Telekom Slovenije, d.d. Stanovanje
leži v večstanovanjskem objektu etažnosti
K+P+2, ki je bil zgrajen leta 1953.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 135.120,00 EUR.
4. Nova Gorica, Gradnikove brigade 15,
5000 Nova Gorica – stanovanje (garsonjera) št. 39, v osmem nadstropju, površine
32,80 m2 (soba s kuhinjo, kopalnica z wcjem, hodnik, klet). Nepremičnina z oznako
39.E (etažni del) na naslovu Gradnikove brigade 15, Nova Gorica je vpisana v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina pri podvložku št.
2590/43, k.o. Nova Gorica, na ime Telekom
Slovenije, d.d.
Stanovanje leži v večstanovanjskem
objektu, etažnosti K+P+10, ki je bil zgrajen
leta 1990.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 65.500,00 EUR.
5. Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 7 –
stanovanje v mansardi, površine 48,70 m2,
(soba, dnevna soba, kuhinja, predprostor,
kopalnica). Predmetna nepremičnina s parc.
št. 107/3, je v zemljiški knjigi vpisana v deležu in predstavlja delež do 15/100 od solastnega deleža Telekoma Slovenije, d.d. do
40/100, vpisana pri zk vložku št. 280, k.o.
Lovrenc na Pohorju. Stanovanje se nahaja
v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta, etažnosti K+P+M, ki je bil zgrajen okrog
leta 1930 in obnovljen leta 1990.
Izklicna – izhodiščna cena nepremičnine
je 25.900,00 EUR.
II. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
– licitaciji za prodajo nepremičnin
Javna dražba – licitacija se bo vršila
v multimedijski konferenčni dvorani v pritličju
stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, dne 13. 5. 2009 ob 10. uri.
Dražitelj mora najkasneje do vključno
12. 5. 2009 vplačati varščino v višini 10%
od izklicne cene nepremičnine, ki jo namerava dražiti in pripisom: »plačilo varščine
za nepremičnino pod zap. št……naziv nepremičnine:.........................«, na transakcijski račun Telekoma Slovenije, d.d., št: SI56
0310 0100 6235 420, sklic: 00 98, pri SKB
banki d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana.
Na dražbi – licitaciji lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
Dražitelj mora komisiji, 30 minut pred
pričetkom dražbe:
– dati na vpogled original potrdila o plačilu varščine za posamezno nepremičnino,
– posredovati popolne podatke o številki
tekočega računa (naziv banke in št. računa)
za vračilo varščine,
– dati na vpogled dokument za identifikacijo (osebni dokument),
– pravne osebe in samostojni podjetniki – izročiti izpis iz poslovnega registra pri
AJPES,
– v primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem pa izročiti pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Nepremičnina se licitira oziroma draži po
navedeni izklicni – izhodiščni ceni.
Dražba – licitacija se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku, vodi jo voditeljica dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je
3.000,00 EUR. Dražba – licitacija bo uspešna tudi, če se je udeleži en sam dražitelj,
ki ponudi najmanj izklicno ceno. Izlicitirana
cena – vrednost nepremičnine ne more biti
nižja od izklicne cene. Dražitelj ponujene
cene ne sme preklicati (domneva trdnosti
ponudbe je kogentna). Dražba za nepre-

Stran

1062 /

Št.

33 / 30. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mičnino je končana, ko voditeljica dražbe
trikrat ponovi isto najvišjo ponujeno ceno.
Na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino
ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo
eden, je nepremičnina prodana za izklicno
– izhodiščno ceno. Če se dražitelj ne udeleži
dražbe, se šteje da draži nepremičnino z izklicno ceno, po navedenih pogojih. Ugovori
na potek dražbe se lahko dajo do sestave
dražbenega – licitacijskega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe. Uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino;
dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se
varščina brez obresti vrne v 8 delovnih dneh
od dneva dražbe.
Nepremičnine se prodajajo posamezno
in po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisani davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost.
III. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe
– licitacije. Kupnino mora kupec poravnati
v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve
računa, po sklenitvi pogodbe. Če kupec po
svoji krivdi ne izpolni obveznosti, se šteje,
da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru prodajalec zadrži varščino.
Dodatne informacije o dražbi – licitaciji lahko dobite ob delavnikih v času od 9.
do 12. ure, v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 01/234-16-50, 02/530-27-70,
01/234-15-92.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru:
– za nepremičnino pod zap. št. 1 na tel.
03/428-35-65, Nada,
– za nepremičnine pod zap. št. 2 in št. 3,
na tel. 01/234-15-92, Jana,
– za nepremičnino pod zap. št. 4, na tel.
05/333-56-12, Boris,
– za nepremičnino pod zap. št. 5, na tel.
02/333-22-33, Edith.
Telekom Slovenije, d.d.
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Razpisi delovnih mest
Ob-3339/09
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) objavlja
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, Poljanski nasip 2,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Poleg splošnih pogojev mora kandidat/kandidatka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima doktorat znanosti,
– da ima najmanj naziv znanstveni sodelavec/znanstvena sodelavka oziroma univerzitetni učitelj/univerzitetna učiteljica-docent/docentka, ki si ga je pridobil/pridobila
na univerzah v Republiki Sloveniji,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kriminološkega ali sorodnega raziskovanja,
– da aktivno obvlada slovenski jezik in
dva tuja jezika, od katerih mora biti eden
angleščina, drugi pa praviloma francoščina
ali nemščina,
– da izpolnjuje strokovne pogoje za vodjo raziskovalnega projekta po pogojih, ki jih
določa Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Kandidati/kandidatke morajo ob prijavi
na javni razpis predložiti razvojni program
inštituta za svoje mandatno obdobje.
Direktor/direktorica opravlja funkcijo poslovodnega in strokovnega organa inštituta.
Direktor/direktorica opravlja poleg svojih nalog obvezno tudi naloge raziskovalca/raziskovalke s polnim ali s krajšim od polnega
delovnega časa. Število ur za naloge direktorja/direktorice določi upravni odbor inštituta z aktom o imenovanju, z omejitvijo, da se
lahko za naloge direktorja/direktorice določi
največ 33 ur mesečno.
Mandat direktorja/direktorice traja pet let.
Po poteku te dobe je lahko ponovno imenovan/imenovana za direktorja/direktorico.
Datum nastopa dela direktorja/direktorice je 1. 11. 2009.
Sklep o imenovanju direktorja/direktorice
prične veljati, ko da k sklepu upravnega odbora inštituta o izvolitvi soglasje ustanoviteljica Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.
Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa. Kandidati/kandidatke naj
pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili
v zaprti ovojnici s priporočeno pošto z navedbo: »za javni razpis«. Kandidati/kandidatke bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od
objave razpisa.
Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Št. 100-163/2009/8
Ob-3343/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in
65/08, v nadaljevanju: ZJU) Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Lenart.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem/druga stopnja;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6.
člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje
delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.

906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu
podsekretar na sedežu organa v Lenartu,
Trg osvoboditve 7. Najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj je izbrani
kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu s 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 478-16-71.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 05-147/2009
Ob-3347/09
Na podlagi 42. in 44. člena statuta javnega podjetja Komunala d.o.o., Kadrovska
služba javnega podjetja Komunala d.o.o.,
Kopališka ulica 2, Murska Sobota razpisuje
delovno mesto
direktorja javnega podjetja.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– VII. oziroma VI. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske ali pravne
smeri,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih
mestih.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Direktorja javnega podjetja imenuje in
razrešuje ustanovitelj podjetja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, z opisom delovnih izkušenj, z življenjepisom, s programom razvoja
in dela javnega podjetja za mandat ter dokazilom, da je kandidat državljan Republike
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Slovenije, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov: Komunala javno podjetje d.o.o., Kadrovska službe, Kopališka ulica 2, 9000 Murska
Sobota, s pripisom »za razpis direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja oziroma
sklenitve pogodbe o zaposlitvi z izbranim
kandidatom.
Uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
Komunala javno podjetje d.o.o.
Št. 110-21/2009/1
Ob-3350/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08
– ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljub
ljana, javni natečaj za položaj
glavnega inšpektorja v Ministrstvu za
gospodarstvo – Inšpektoratu RS za energetiko in rudarstvo.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na javni
natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem ali izobrazba pridobljena po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, elektrotehnične, strojne, rudarske ali geotehnološke smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– zaželen vozniški izpit B kategorije.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
Kot delovne izkušnje šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva
ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali
je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravništvo opravljeno pri istem ali pri dru-
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gem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira.
V primeru, da ima kandidat univerzitetno
izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino, vendar ne manj
kot na 5 let v skladu s 100. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo in 70/08, v nadaljnjem besedilu: EZ).
V skladu s 100. členom EZ in 12. členom
Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list
RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo)
se lahko izjemoma ob sklenitvi delovnega
razmerja za inšpektorja imenuje oseba, ki
nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v enem
letu od dneva imenovanja.
III. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni
upravi, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel
statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal
v nazivu Inšpektor višji svetnik v prostorih
Ministrstva za gospodarstvo – Inšpektorata
RS za energetiko in rudarstvo, Grajska 2,
Zagorje ob Savi, oziroma v drugih prostorih,
kjer inšpektorat opravlja svoje delo. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja
in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15
dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna
vprašanja v zvezi s vsebino dela se obrnite
na Ministrstvo za gospodarstvo, mag. Janez
Kopač, tel. 01/400-33-41.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-3383/09
Svet Zavoda VIZ OŠ Rogatec, Ptujska
cesta 30, 3252 Rogatec; na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in
36/08) razpisuje prosto 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 morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 18. 9. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
dosedanje delovne izkušnje, kratek življenjepis, program vodenja zavoda, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda VIZ Osnovne šole Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec z oznako »Za
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razpis ravnatelja/ice – Ne odpiraj«. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonitem roku.
Osnovna šola Rogatec
Ob-3392/09
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Mira Bregarja iz Litije razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Miru Bregarju iz Litije.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega kandidata, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 50
Ob-3428/09
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
razpisuje na podlagi 20. člena Statuta zavoda delovno mesto
direktor/direktorica Doma dr. Jožeta
Potrča Poljčane.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu in 5 let delovnih izkušenj
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda iz 56. člena Zakona o socialnem varstvu, oziroma ga mora
opraviti v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja.
Direktor/ica bo imenovan/a za mandatno
dobo 5 let od 1. 8. 2009 dalje.
Pisni prijavi z dokazili o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati/ke priložiti kratek
življenjepis, opis dosedanjega dela in vizijo
razvoja zavoda. Upoštevane bodo prijave,
ki bodo prispele na naslov: Dom dr. Jožeta
Potrča Poljčane, Svet zavoda, Potrčeva 1,
2319 Poljčane, s pripisom Razpis – ne odpiraj, v roku 8 dni od objave razpisa.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
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Druge objave
Št. 4781-1/2009
Ob-3405/09
Sprememba
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji
za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 67/01) ter Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja, spremembo javnega
zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin, ki
je bilo objavljeno v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 30/09 z dne 17. 4. 2009.
Za točko I/1. pri predmetu prodaje, t.j.
nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (pri trgovini Marjanca na Tratah) v izmeri 4721 m2 na parc. št. 782/1, k.o. Gornja
Radgona, delno komunalno opremljeno, za
izhodiščno ceno 353.603,00 EUR, se rok
za oddajo ponudbe podaljša do 11. 5. 2009
(točka II/3).
Občina Gornja Radgona
Št. 478-61/2009/3
Ob-3409/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin ter 44.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Ministrstvo za javno
upravo razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
a) DIESEL AGREGAT P27SS (MATISA)
s samodejnim zagonom in z naslednjimi karakteristikami:
Tip stroja:
Proizvajalec:
Leto izdelave:
Serijska številka:
Tovarniška številka:
Moč:
Število obratov motorja:
Tok:
Napetost:
Frekvenca:
Faktor delavnosti cosφ
Skupna masa stroja:

P27SS
MATISA MM
1999
009912CP
727/1
27,7 kVA
1500/min
39/69 A
400/231 V
50 Hz
0,8
1.070 kg

b) naprava UPS – RIELLO DLD650, namenjena za premostitev krajših breznapetostnih stanj ali večjih nihaj napetosti za
občutljivo opremo s spominskimi enotami
z naslednjimi karakteristikami:
Nazivna moč:
Leto izdelave:
Minimalna napetost:
Frekvenca:
Faktor delavnosti cosφ
Skupna masa stroja:
Delovanje:
Statično popačenje:
Dinamično popačenje:
Čas polnjenja baterij:
Dimenzije naprave:
Kominikacija:
Nivo hrupa:

6500 VA/5200 W
2006
164 V
50/60 Hz
0,95
64 kg
by pass
1,5%
5% v 20 ms
4 do 6 ur
2x 455x175x660
mm
USB / RS232
≤ 45 dBA na
razdalji 1 m

3. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogledom predmetov: ogled predmetov javnega zbiranja ponudb bo potekal, po predhodni najavi, dne
8. 5. 2009 od 11. do 12. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše
podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javnega
zbiranja ponudb se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
4. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do
19. 5. 2009 do 9. ure na naslov: Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: predmet javnega zbiranja ponudb: oddaja ponudbe za AGREGAT/UPS na MP Zg.
Leskovec, številka zadeve: 478-61/2009,
oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Kot najugodnejša se bo štela ponudba,
ki bo vsebovala najvišjo kupnino izmed vseh
popolnih ponudb. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se
bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila dodatna pogajanja oziroma
licitacija. O kraju in času dodatnih pogajanj
oziroma licitacije bodo obveščeni pisno po
pošti.
Ponudbe se bodo odpirale dne 20. 5.
2009 ob 10. uri v sejni sobi v četrtem nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška
cesta 21, Ljubljana.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo v roku, ki je naveden
v prejšnji točki, podati ponudbo na obrazcu,
ki bo objavljen na spletni strani http://www.
mju.gov.si/si/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem.
Poleg slednje pa še:
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
od ponujene kupnine, pri čemer mora biti ponudba za agregat najmanj 2.600,00 € brez
DDV in za UPS napravo najmanj 420,00 €
brez vključenega DDV,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja
za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR).

6. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe
strinja, da slednja velja 2 meseca od dneva
prejema na Ministrstvu za javno upravo.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni od izdaje računa. Položena varščina se
všteje v plačilo kupnine.
9. Višina varščine: pred oddajo ponudbe
morajo
zainteresirani
ponudniki za nepremičnino položiti varščino v višini 10% ponujene kupnine na
račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7221002-7554-2009 z navedbo
namena nakazila: javno zbiranje ponudb
Zgornji Leskovec. Po opravljenem zbiranju
ponudb se ponudnikom, ki ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti.
10. Ustavitev postopka: vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko
ustavi postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
povrne ponudniku stroške v višini izkazanih
stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 007-39/2009/13
Ob-3337/09
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 sodnega izvedenca:
1. Cvetka Heliodorja, imenovanega za
strokovno področje psihologije – dodelitve
otrok po razvezi zakonske zveze, primernost starševstva in psihologije splošno,
z dnem 3. 4. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-39/2009/13
Ob-3338/09
Na podlagi 12. člena Pravilnika o sodnih
tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02, 75/03,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
imenovanje sodnega tolmača:
1. Ganija Pashaja, imenovanega za makedonski jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3305/09
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad po sklepu Nadzornega sveta
Sklada z dne 9. 4. 2009, na podlagi 23. in
26.č) člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim
družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 44/06 –
ZNSVS-A-UPB1 in 60/07, dalje: ZNSVS),
Pravilnika o podrobnejših pogojih, merilih in
postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj (Uradni list
RS, št. 66/07, dalje: Pravilnik), sklepa Vlade Republike Slovenije št.: 35201-4/2007/6
z dne 19. 7. 2007, 148. in 160. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 63/03,
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN; dalje: SZ-1)
ter 14. člena Splošnih pogojev poslovanja
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 119/00
in 28/01), objavlja
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javni poziv
za dodelitev subvencij mladim družinam
za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja in subvencioniranje tržnega
najema stanovanj za leto 2009
1. Splošne določbe
1.1. Namen poziva
Namen tega javnega poziva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada (v nadaljevanju Sklad) je opredeliti
postopke in merila za oddajo vlog za:
– dodelitev letnih subvencij upravičenim
prosilcem – mladim družinam kot spodbuda
za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali
spremembo namembnosti za bivanje v primernih nepremičninah in
– subvencioniranje najemnin mladim družinam, ki najemajo stanovanja na trgu,
pri čemer Sklad obravnava vse vloge in
dodeljuje subvencije glede na veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, določila tega
poziva in splošne akte svojega poslovanja.
1.2. Opredelitev osnovnih pojmov
Subvencija je po tem zakonu znesek,
ki vsako leto pripada vsakemu članu mlade družine kot spodbuda za prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja.
Mlada družina je življenjska skupnost
obeh ali enega izmed staršev z enim ali
več otroki posvojenci, pri čemer vsaj eden
od otrok v koledarskem letu javnega poziva
Sklada, še ni šoloobvezen. Status mlade
družine ugotavlja Sklad skladno s predpisi
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih veljavnimi v Republiki Sloveniji.
Za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mlade družine se šteje prvi nakup,
gradnja, rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali tržni najem stanovanja, če
stanovanje ustreza površinskim normativom, ki jih predpisuje 10. člen Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
18/04 – ZVKSES in 47/06 – ZEN) in če mlada družina nima v lasti drugega primernega
stanovanja.
1.3. Upravičenci do subvencij
Za dodelitev subvencije lahko zaprosijo:
– državljani Republike Slovenije in
– ob izpolnjevanju pogojev vzajemnosti,
skladno s 160. členom SZ-1, državljani drugih članic Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.
1.3.1 Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti:
– pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje pridobljeno in pravnomočno po 1. 3.
2006 in izpolnjuje preostale pogoje ZNSVS
in tega javnega poziva. Prodajna pogodba
ali gradbeno dovoljenje se morata glasiti na
prosilca oziroma enega od staršev mlade
družine;
– pripada mladi družini največ osem let,
pri čemer se status mlade družine ugotavlja
le ob prvi dodelitvi subvencije, število članov
mlade družine in zgornja meja dohodka mlade družine pa enkrat letno pred dodelitvijo
vsakokratne subvencije;
– v primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006, 2007 ali 2008 že pridobila
pravico do subvencije, mora izpolnjevati le
dohodkovni kriterij, ugotavlja pa se tudi število družinskih članov.
1.3.2. Subvencioniranje tržnega najema
stanovanja

Št.

– Upravičena je mlada družina, ki si po
uspešno zaključenem študiju vsaj enega
od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje
z najemom tržnega stanovanja, pri čemer
ta roditelj v letu 2009 ne dopolni starosti 28
let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna
meja podaljša za dve leti. Za mlajšo od
28 let se šteje oseba, ki je rojena po 1. 1.
1982, za mlajšo od 30 let pa oseba rojena
po 1. 1. 1980.
– Vlogi mora biti priložena sklenjena
najemna pogodba za tržno stanovanje, pri
čemer se šteje, da je pogodba sklenjena
z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni
stranki. Najemna pogodba mora vsebovati
podatka o površini stanovanja in višini najemnine.
1.3.3. Splošni – enotni kriteriji upravičenosti do subvencij:
Prosilci, ki bodo prvič oddali vloge za
dodelitev subvencije za leto 2009, morajo
izpolnjevati vse tri v nadaljevanju naštete
kriterije za upravičenost do subvencij.
a) Kriterij mlade družine
Mlada družina je življenjska skupnost
obeh ali enega izmed staršev z enim ali
več otroki, posvojenci oziroma pastorki, pri
čemer vsaj en otrok v koledarskem letu javnega poziva Sklada še ni šoloobvezen. Za
otroka, ki še ni šoloobvezen, se za dodelitev subvencij za leto 2009 šteje otrok, rojen
vključno od 1. 1. 2004 do vključno zadnjega
dne za oddajo vlog po tem javnem pozivu,
to je 23. 5. 2009.
b) Dohodkovni kriterij
Subvencija pripada mladi družini, katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko
leto, to je 2007 ne presegajo v spodnji tabeli navedenih odstotkov od povprečne neto
plače, ki je v Republiki Sloveniji v letu 2007
znašala 10.014,00 EUR:
1.
2.
3.
4.
5.

2-članska
3-članska
4-članska
5-članska
6-članska

250%
315%
370%
425%
470%

25.035,00 EUR
31,544,10 EUR
37.051,80 EUR
42.559,50 EUR
47.065,80 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana mlade
družine se lestvica iz prejšnjega odstavka
nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih
točk.
Pri ugotavljanju neto dohodkov se upoštevajo vsi obdavčljivi dohodki in prejemki,
zmanjšani za davke in obvezne prispevke
za socialno varnost, ki so razvidni iz dokončnih dohodninskih odločb in iz drugih
dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov.
c) Kriterij namembnosti
Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti
pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno
prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje
pridobljeno in pravnomočno po vključno
1. 3. 2006 do vključno 23. 5. 2009, če izpolnjuje preostale pogoje tega poziva.
Do subvencioniranja tržnega najema je
upravičena mlada družina, ki si po uspešno
zaključenem študiju vsaj enega od staršev
rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom
tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj
v letu 2009 ne doseže starosti 28 let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega
študijskega programa se starostna meja
podaljša za dve leti. Do subvencije tržne-
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ga najema ni upravičena mlada družina, ki
sklene najemno pogodbo z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev
do drugega dednega reda po predpisih, ki
urejajo dedovanje.
1.3.4. Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij
Pravice do subvencije nakupa, gradnje,
rekonstrukcije ali spremembe namembnosti
ter pravica do subvencije tržnega najema se
med seboj izključujejo.
1.4. Višina subvencije in razpoložljiva
sredstva
1.4.1 Višina subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom,
gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti
Skladno z določili 26.f člena ZNSVS
in sklepa Vlade Republike Slovenije št.
35201-4/2007/4, z dne 19. 7. 2007 ter objave v Uradnem listu RS, št. 70/07 z dne
9. 8. 2007, znaša subvencija za leto 2009
v primeru prvega reševanja stanovanjskega vprašanja mlade družine z nakupom,
gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti 300 EUR na člana te mlade
družine.
V primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006 ali s sklepom ali z odločbo
v letu 2007 ali v letu 2008 že pridobila pravico do subvencije, ji za leto 2009 pripada
subvencija glede na število članov te mlade
družine, in sicer v višini 300 EUR na družinskega člana.
Število družinskih članov za leto 2009 se
ugotavlja na zadnji dan oddaje vlog po tem
javnem pozivu, to je 23. 5. 2009.
Na datum iz prejšnjega odstavka se nerojeni ali nepravnomočno posvojeni otroci
za potrebe tega javnega poziva ne štejejo
za družinskega člana.
1.4.2 Višina subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja s tržnim najemom
V primeru tržnega najema se subvencija
prizna največ v višini razlike med najemnino,
kakršna bi za najeto stanovanje znašala po
predpisih, ki urejajo neprofitne najemnine,
in priznano tržno najemnino za primerno
stanovanje, kar dokazuje prosilec z najemno
pogodbo, sklenjeno pred zaključkom študija
ali najkasneje v roku 90 dni po uspešno zaključenem študiju.
Najemno stanovanje se razvrsti v pripadajočo statistično regijo glede na naslov
najemnega stanovanja.
Pri izračunavanju subvencije se upošteva dejanska površina stanovanja, ki izhaja iz
najemne pogodbe. Če površina najemnega
stanovanja presega spodaj naveden površinski normativ, se upošteva zgornja meja,
pri čemer se uporabljajo površinski normativi iz prvega odstavka 14. člena Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), ki
se nanašajo na stanovanja brez plačil lastne
udeležbe in varščine, ter so naslednje (določba tretjega odstavka 6. člena Pravilnika
o podrobnejših pogojih, merilih in postopku
za dodelitev subvencij mladim družinam za
najem tržnih stanovanj (Uradni list RS, št.
66/07):
– za 2-člansko gospodinjstvo do 45 m2;
– za 3-člansko gospodinjstvo do 55 m2;
– za 4-člansko gospodinjstvo do 65 m2;
– za 5-člansko gospodinjstvo do 75 m2;
– za vsakega nadaljnjega člana mlade
družine se površina stanovanja poveča za
10 m2.
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Če je pogodbeno določena tržna najemnina za m2 nižja od spodaj določene neprofitne najemnine, subvencija mladi družini
ne pripada.
Za potrebe izračuna subvencije za tržni najem znaša neprofitna najemnina 3,00
EUR za m2 stanovanjske površine.
Najvišje priznane tržne najemnine za
kvadratni meter stanovanjske površine in
priznane subvencije, glede na delitev države
na statistične regije, znašajo:
Regija
Osrednjeslovenska
Obalno-kraška
Goriška
Podravska
Gorenjska
Savinjska
Jugovzhodna Slovenija
Spodnjeposavska
Koroška
Notranjsko-kraška
Pomurska
Zasavska

Priznana tržna najemnina
za m2 stanovanjske
površine (v EUR)
7,0
6,5
6,5
6,0
5,5
5,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Najvišja dovoljena subvencija
najema za m2 stanovanjske
površine (v EUR)
4,0
3,5
3,5
3,0
2,5
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1.4.3 Razpoložljiva sredstva za subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo,
spremembo namembnosti ali tržnim najemom za leto 2009
V proračunu Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07) je na proračunski postavki pri Ministrstvu za okolje
in prostor, predvideno 2.754.131,00 EUR
za subvencije, ki so predmet tega poziva in
bodo na Sklad prenesena s pogodbo o zagotovitvi sredstev za subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja odobrenim na podlagi javnih pozivov za leto 2006, 2007 in 2008 in o zagotovitvi sredstev za dodelitev subvencij po
javnem pozivu za leto 2009. V primeru, da
obseg razpoložljivih sredstev ne bo zadoščal za vsa potrebna izplačila, bo manjkajoča sredstva zagotovilo Ministrstvo za okolje
in prostor Republike Slovenije.
2. Pogoji in postopek za pridobitev subvencij
2.1. Osnovni pogoji
Osnovne pogoje za pridobitev subvencij določa veljavna zakonodaja Republike
Slovenije in Evropske unije. Sklad se za
ugotovitev vseh vprašanj v ugotovitvenem
postopku ob obravnavi vlog opira predvsem
na določila 26.a do 26.i člena ZNSVS-B ter
na zgoraj navedeno.
Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti prvenstveno upošteval namen dodelitve subvencije in skladnost načina reševanja prvega
stanovanjskega vprašanja s SZ-1.
Sklad si ob tem pridržuje pravico, da:
– za ugotovitev upravičenosti posamične
vloge od prosilca zahteva dodatna dokazila, s katerimi lahko pojasni oziroma izkaže v vlogi navedena dejansko in pravno
stanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev
subvencije;
– pri ugotavljanju upravičenosti vlog na
splošnem nivoju zaprosi za mnenje o splošni uporabi posameznih zakonskih določb
ZNSVS in druge zakonodajno pristojne organe v Republiki Sloveniji.

2.2. Način ugotavljanja upravičenosti
2.2.1. Ugotavljanje »prvega reševanja«
stanovanjskega problema
Sklad izvede tako, da:
– ustreznost ugotovi tudi na podlagi vlogi priložene pisne izjave polnoletnih članov
mlade družine, da kot mlada družina prvič
skupno rešujejo stanovanjski problem oziroma da nimajo zadovoljivo ter v skladu
z določili SZ-1 in podzakonskimi predpisi
rešenega stanovanjskega vprašanja,
– v primeru subvencioniranja tržnega najema preuči tudi pisno vlogi priloženo izjavo
polnoletnih članov mlade družine, da najemna pogodba ni sklenjena z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev
do drugega dednega reda po predpisih, ki
urejajo dedovanje,
– preveri tudi pisne navedbe o lastništvu
nepremičnin za vse polnoletne člane mlade družine z izjavo, da drugih nepremičnin
kot dejanski ali zemljiškoknjižni lastniki ne
posedujejo,
– preveri tudi pisne navedbe in dokazila
oziroma dejstva, da nepremičnina, v kateri
trenutno stalno bivajo člani mlade družine,
ni v lasti članov te mlade družine (npr. najemna pogodba, sklep o dedovanju, kupoprodajna pogodba, gradbeno dovoljenje,
morebitni priložen zemljiškoknjižni izpisek,
ki ob vložitvi vloge ne sme biti starejši/a od
30 dni).
2.2.2. Posebna opozorila
Enostarševske mlade družine morajo izrecno navesti, da se statusno opredeljujejo
kot take.
Sklad bo v primeru ugotovljenih kršitev
iz prejšnjih alinej zneske subvencije izterjal
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti zgoraj
navedenih dokumentov upošteval prvenstveno namen dodelitve subvencije in skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1 ter vložitev vloge
zaradi zagotovitve primernega stanovanja
mladi družini.
2.3. Nakazilo subvencij
Sklad bo obravnaval vse popolne vloge.
V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena,
bo Sklad izdal sklep o odobritvi subvencije.
Sklad bo odobrene zneske subvencij nakazal na osebni račun prosilca, naveden
v posamezni vlogi, in sicer predvidoma po
pravnomočnosti izdanih posamičnih upravnih aktov. Glede na prejem sredstev iz proračuna države, bo Sklad nakazila po vseh
pravnomočnih upravnih aktih izvajal predvidoma v obdobju od 18. 6. 2009 do 18. 9.
2009 (pravnomočni akti do dne izvedbe nakazil).
Če je najemna pogodba za tržno stanovanje sklenjena za čas, krajši od dveh
let, pripada mladi družini subvencija za to
stanovanje le za čas veljavnosti te najemne
pogodbe.
Če mlada družina v dveletnem roku, določenim z odločbo o priznanju pravice do
subvencije, prekine najemno razmerje in
sklene novo najemno pogodbo, ji v času
prekinitve najemnega razmerja subvencija
ne pripada. Pripada pa ji za čas sklenitve
nove najemne pogodbe, vendar največ do
izteka roka, določenega z odločbo iz prejšnjega stavka.
Upravičencu do subvencij v primeru najema se nakazujejo subvencije trikrat letno
na njegov transakcijski račun, in sicer za
pretekle štiri mesece.
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Upravičenec je dolžan Skladu v osmih
dneh pisno sporočiti vsako spremembo, ki
bi lahko vplivala na pravico do subvencije in
višino subvencije.
Sklad po uradni dolžnosti po izteku enega leta preveri, če mlada družina še izpolnjuje dohodkovne kriterije za subvencioniranje najema.
3. Navodila za oddajo vloge in obravnava vlog
3.1. Obrazec vloge:
Prosilec predloži vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Sklada, ki
je sočasno z javnim pozivom objavljen na
spletni strani www.ssrs.si. Vloga mora biti
v celoti izpolnjena čitljivo in biti podpisana
s strani vseh polnoletnih članov mlade družine ter dopolnjena z zahtevanimi prilogami.
Seznam obveznih prilog za posamezen namen vloge je določen v vlogi.
Obrazec vloge lahko zainteresirani prosilci brezplačno dobijo tudi na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, v Ljubljani, na Poljanski
cesti 31, v času uradnih ur, kolikor si ga ne
natisnejo s spletne strani Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si,
kjer se nahaja pod rubriko Subvencije mladim družinam.
3.2. Oddaja vloge:
Zainteresirani prosilci lahko izpolnjeno vlogo oddajo od 4. 5. 2009 do vključno
23. 5. 2009 s priporočeno pošiljko na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za
subvencijo – 2009«.
Sklad vsako leto pred izplačilom s sklepom ugotavlja upravičenost do subvencije
in morebiten obstoj kršitev iz točke 1.3.4.
»Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij«.
Vsaka mlada družina oziroma njeni družinski člani lahko oddajo le eno vlogo, v kateri so navedeni vsi člani mlade družine,
ki jih ob vlogi uveljavlja. V primeru, da bo
Sklad prejel vlogo, iz katere bo razvidno,
da so v njej navedene osebe, ki so vlogo
že oddale, bo dodatno preučil upravičenost
uveljavljanja posameznega družinskega člana v posameznih vlogah.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje
vloge, medtem ko mora vloga, oddana z navadno pošto, na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, prispeti najpozneje
do 23. 5. 2009.
Sklad bo obravnaval vse prejete popolne
vloge po uri in datumu oddaje priporočene
pošiljke, v primerih, da vloga ne bo popolna
pa po uri in datumu oddaje popravka oziroma dopolnitve predhodno oddane, vendar
še nepopolne vloge.
Zaradi navedenega vam izrecno svetujemo, da si pri oddaji popolne vloge ali popravka oziroma dopolnitve vloge zagotovite
s strani poštnega urada na vaši pošiljki navedbo ure in datuma oddaje te pošiljke, saj
bo Sklad v primeru, da to iz prejete pošiljke
ne bo nedvoumno in jasno razvidno štel,
da je vloga prispela kot zadnja v dnevu
dospetja.
Prosilci, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem pozivu za leto 2008 v obdobju
od vključno 26. 4. 2008 do vključno 31. 12.
2008, bodo lahko oddali vlogo v okviru javnega poziva za leto 2009. Navedene prejete

vloge bodo obravnavane pod pogoji in po
postopku javnega poziva za leto 2008.
Prosilci, ki bodo izpolnili zahtevane pogoje v javnem pozivu za leto 2009 v obdobju
od zaključka javnega poziva za leto 2009, to
je od 24. 5. 2009 do 31. 12. 2009, bodo lahko oddali vlogo v okviru javnega poziva za
leto 2009 ob javnem pozivu za leto 2010.
Za vse pošiljke oddane izven Republike Slovenije morajo prosilci poslati na faks
Sklada, številka 01-4710-503 kopijo potrdila o oddaji pošiljke na pošto, iz katere sta
razvidna ura in datum oddaje priporočene
pošiljke ter kopijo celotne vsebine poslane
pošiljke.
3.3. Obravnava vlog:
Vloge, ki bodo oddane pred rokom za
oddajo ne bodo sprejete in odprte ter bodo
vrnjene naslovniku.
Vloge morajo biti oddane na zgoraj navedenem obrazcu, sicer ne bodo upoštevane
ter bodo s sklepom zavržene kot nepravilne
in nepopolne.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje
vloge, medtem ko mora vloga, oddana z navadno pošto, na Sklad prispeti najpozneje
do 23. 5. 2009. Vloge oddane z navadno
pošto, ki ne bodo prispele v roku oziroma
vloge, ki bodo oddane po 23. 5. 2009 se
s sklepom zavržejo kot prepozne.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
iz tega poziva, bodo s sklepom zavrnjene
kot neustrezne.
V primeru, da vloga ne bo popolna, bo
prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke
ali dopolnitve vloge) pozvan za dopolnitev
vloge. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo. Vloga, ki v zahtevanem roku ne bo dopolnjena oziroma
spremenjena, se kot nepopolna s sklepom
zavrže.
4. Pomembna opozorila
Šteje se, da:
– so prosilec oziroma vsi polnoletni člani
mlade družine, ki se je prijavila na ta poziv,
seznanjeni z vso vsebino poziva, izhajajočo
iz besedila in drugih listin, ki so priloga tega
poziva ter, da se z njo v celoti strinjajo;
– so zainteresirani prosilci, ki so oddali
vlogo na način, določen v 3. odseku tega
poziva ter so z oddajo vloge podali pisno
izjavo, da so seznanjeni z vsebino poziva in
vsebino vseh listin, ki so priloge tega poziva,
da se z njo strinjajo in pogoje poziva v celoti
sprejemajo;
– se prosilci strinjajo z zbiranjem in obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem
tega poziva v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov oziroma da za to
pooblaščajo Sklad na način, za katerega se
opredelijo v obrazcu vloge;
– prosilci izjavljajo, da so vse informacije
navedene v vlogi in priloženih dokumentih
resnične in popolne. Vsaka kopija priloženih
dokumentov je resnična kopija originalnega
dokumenta – izvirnika;
– se prosilci zavedajo in izjavljajo, da
so seznanjeni, da je vsako krivo navajanje
neresničnih podatkov v predloženi vlogi po
pravnem redu Republike Slovenije kaznivo
dejanje;
– bodo prosilci Sklad sprotno oziroma
najkasneje v roku 8 delovnih dneh po nastanku spremembe pisno s priporočeno
pošiljko, obveščali o vseh morebitnih spremembah podatkov, ki so jih navedli v vlogi
in priloženi dokumentaciji.
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5. Ostalo
Nadzorni svet Sklada lahko po objavi
tega poziva sprejme obvezno razlago posameznih določb tega poziva ter spremeni
oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih Sklad objavi na enak način kot ta
poziv ter se uporabljajo od dne njihovega
sprejema.
Zoper posamični pravni akt izdan s strani Sklada je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor skladno s poukom
o pravnem sredstvu, navedenim v posamičnem pravnem aktu.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 23/2009
Ob-3336/09
Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, 84/2007) in Odloka o preoblikovanju
JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja,
d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega
skupnega organa (Uradni list RS, 94/05) se
ponovno objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1.1. Garaža št. 16 v pritličju garažnega
niza pod tržnico ob objektu Cesta maršala
Tita 22 na Jesenicah, v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 3.800,00 EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je last podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in je ustrezno vpisana v zemljiško knjigo.
1.2. Garažni prostor v kleti stanovanjskega objekta (prva z desne v nizu, gledano iz smeri dostopa k stanovanjskemu
objektu) Ledine 11, v Kranjski Gori, v izmeri 15,30 m2. Izklicna cena znaša 7.038,00
EUR. Nepremičnina, ki je predmet ponudbe
je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in
je zasedena z najemnikom. Etažna lastnina
za navedeno nepremičnino še ni urejena in
jo ureja kupec sam.
1.3. Enosobno stanovanje št. 13 v skupni
izmeri 34,14 m2, v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta Hrušica 70. Izklicna cena
znaša 32.500,00 EUR. Nepremičnina, ki je
predmet ponudbe, je last podjetja JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja
kupec sam.
Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Kupec
nosi vse stroške pravnega posla. Plačilo
kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na račun podjetja JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, je bistvena sestavina pravnega
posla.
2. Pogoji za udeležbo in potek postopka
V postopku lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj
predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup
nepremičnine (z navedbo naslova in številke
nepremičnine)« v tajništvu podjetja JEKOIN, d.o.o., Jesenice ali priporočeno po pošti
na naslov: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m.
Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj
ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov,
telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja.
2.1 Ponudbi je treba priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponujene cene. Varščino so dolžni ponudni-
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ki položiti na transakcijski račun JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, pri Gorenjski banki Kranj
št.: 07000-0000492171, s pripisom »varščina za nakup nepremičnine (z navedbo
nepremičnine)«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne
pogodbe, se varščina zadrži.
2.2 Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o nepremičninah,
ki so predmet javne ponudbe ter posebni
pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na sedežu podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51,
4270 Jesenice, vsak delovni dan, od dneva
objave javnega zbiranja ponudb dalje.
2.3 Rok za oddajo ponudb je 15. 5. 2009
do 12. ure. Prispele ponudbe se bodo odpirale dne 15. 3. 2009 na sedežu podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51,
Jesenice.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60
dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do
tega datuma so ponudniki vezani na svojo ponudbo. Ponudbe, ki bodo prispele po
15. 5. 2009 po 12. uri ne bodo upoštevane.
2.4 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja
ponudb ne izbere nobene izmed prispelih
ponudb oziroma, da začeti postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
2.5 Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita
51, 4270 Jesenice, tel. 04/581-04-26 in na
spletni strani www.jeko-in.si (javni razpisi).
Zainteresirani kupci si lahko nepremičnine,
ki so predmet prodaje, pred oddajo ponudbe
ogledajo po predhodnem dogovoru z Drobnak Silvo, tel. 04/581-04-26.
JEKO-IN d.o.o.
Ob-3334/09
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije,
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, na
podlagi 157. člena ZASP vabi Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub
ljana, k pogajanjem za sklenitev skupnega
sporazuma o pogojih plačila nadomestila
za uporabo fonogramov v TV in radijskih
programih RTV Slovenija.
Zavod za uveljavljanje pravic
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov
Slovenije
Št. 41031-8/2008
Ob-3306/09
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 9., 10. in 33.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, št.
41/05 in št. 92/05) in sklepa Občinskega
sveta Občine Ajdovščina št. 41031-8/2008,
sprejetega na seji dne 26. 6. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Namen, predmet prodaje in opis nepremičnin
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Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja spodaj navedenih stavbnih zemljišč
v k.o. Šturje, znotraj ZN Grivče II., skladno z Odlokom o Zazidalnem načrt Grivče
II (Uradno glasilo št. 17/1996) in Odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II (Uradni list RS,
št. 79/04 in 59/05), in sicer za individualno
stanovanjsko gradnjo:
– parc. št. 233/12 v izmeri 518 m2, vl. št.
1659 k.o. Šturje in parc. št. 236/4 v izmeri
547 m2, vl. št. 1677 k.o. Šturje, ki predstavljata gradbeno parcelo št. 39.
Nepremičnini se nahajata na obrobju novejše stanovanjske gradnje na pobočju jugozahodno od zaselka Grivče v Ajdovščini.
Gradbena parcela je popolnoma komunalno
neopremljena.
3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo: št. 39 znaša 55.380,00 €.
4. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Izbira ponudnika se bo opravila pod naslednjimi ponudbenimi pogoji, ki se vrednotijo:
a) ponudbena cena – največ 75 točk
Najvišja ponudbena cena se oceni z 75
točk. Število točk se izračuna po naslednji
formuli:
                        Ponujena cena brez davkov (v €)
Št. točk = -------------------------------------------------------------------------- × 75
                 Najvišja ponujena cena brez davkov (v €)
Po tej formuli dobi najvišja ponudbena
cena 75 točk, ostale pa ustrezno manjše
število točk.
b) mlada družina 25 točk: za mlado družino se šteje življenjska skupnost obeh ali
enega izmed staršev z enim ali več otroci
oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok
še ni šoloobvezen v koledarskem letu, na
katerega se nanaša razpis;
c) ponudniki, ki nimajo statusa mlade
družine, se točkujejo z 0 točkami.
5. Izbira ponudnika: uspeli ponudnik bo
tisti, ki bo, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev, zbral največje število točk po kriterijih,
navedenih v četrti točki. Izbran ponudnik je
dolžan plačati tudi 20% DDV od ponudbene
cene.
6. Predkupna pravica Občine Ajdovščina: kupec se mora obvezati, da bo v primeru
prodaje nepremičnin, ki so predmet te javne
ponudbe, le-te, 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.
7. Drugi pogoji
a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin 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) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki doseže
največje število točk, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do skle-
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nitve pravnega posla. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do
15. 6. 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 za vsako izmed ponujenih gradbenih
parcel znaša 6.000,00 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 izpolnil 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 iz gospodinjske evidence oziroma drugih evidenc iz katerih bo razvidno ali
ponudnik izpolnjuje status mlade družine;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da se ponudnik 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 gradbene parcele
v Grivčah«. Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do ponedeljka 18. 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: ogled zemljišč je možen
ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek 11. 5. 2009 od 10. do 11.
ure. Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali na tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Št. 360-01-100/2004
Ob-3385/09
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) ter

Letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Vrhnika za leto 2009 (Naš
časopis št. 356/08)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine na naslovu
Tržaška 24, Vrhnika
1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja so ponudbe
za nakup poslovnih prostorov na naslovu
Tržaška cesta 24, Vrhnika. Poslovni prostori se nahajajo v pritličju in nadstropju
objekta. Skupna površina prostorov znaša
677,90 m2. Objekt stoji na zemljišču parcela št. 2053/9 k.o. Vrhnika skupne površine
774 m2.
Izhodiščna cena: 500.000,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni vštet 2% davek na
promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo pristojna komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom
župana izbran za najugodnejšega ponudnika. Če bo več ponudb enakih se pri izbiri
upošteva načelo proste presoje.
– izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni od pravnomočnega
sklepa o izbiri, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika, ki pogodbe v roku ne
podpiše.
– izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški notarske overitve, stroške vpisa
v zemljiško knjigo).
– Kupnino poravna kupec na transakcijski
račun Občine Vrhnika št. 03140-0100001093
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki
jo je potrebno plačati na podračun Občine
Vrhnika št. 01340-0100001093, sklic na številko 2340-09 do roka za oddajo ponudb.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije,
podpisnika pogodbe oziroma zakonitega
zastopnika),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– zahtevane priloge.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu RS in kopijo
osebnega dovoljenja (fizične osebe),
– izpis iz poslovnega registra Slovenije
(samostojni podjetniki posamezniki),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 30 dni,
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– dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo, da sprejemajo vse pogoje tega
javnega zbiranja ponudb.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 19. 5. 2009. Za pravočasno ponudbo se bo štela tista ponudba,
ki bo na naslov Občine Vrhnika prispela do
19. 5. 2009 do 12. ure. Nepopolnih in nepravočasnih ter nepravilno sestavljenih ponudb
komisija ne bo upoštevala in bodo vrnjene
ponudniku.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – Tržaška cesta 24« na
naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponujena cena.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Župan Občine Vrhnika lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek razpolaganja do
sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi za to
navedel razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena.
6. Informacije: podrobnejše informacije
o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za ogled dobijo interesenti na Občini
Vrhnika, Oddelku za družbene dejavnosti in
gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. 755-54-21. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vrhnika
Št. 4780-732/2007
Ob-3390/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1602/2 zelenica, v izmeri 3.940 m², vpisano v zk vl. št. 1453, k.o. Moste.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Mestne občine Ljubljana nahaja v območju
urejanja MS 5/2 Nove Fužine, m.e. 3C/2,
v površinah za osrednje dejavnosti.
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Območje urejanja MS 5/2 Nove Fužine,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje MS 5/2 Nove Fužine
(Uradni list RS, št. 49/95).
2.3 Po določilih prometnega urejanja
je za potrebe objekta osrednje dejavnosti
potrebno zgraditi potrebno število parkirnih
mest.
2.4 Kupec s pogodbo prevzame tudi obveznost prestavitve komunalnih vodov.
Izhodiščna cena: 1.600.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
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z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v območju urejanja MS 5/2
Nove Fužine« na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 9. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 14. 5. 2009, s pričetkom ob 10. uri
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-732/2007
Ob-3391/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,

mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 1256/70 dvorišče, v izmeri 82
m², vpisano v zk vl. št. 737 in
– parc. št. 1256/72 dvorišče, v izmeri 29
m², vpisano v zk vl. št. 725, obe k.o. Dravlje,
skupaj 111 m².
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 4/2, m.e. 2B/6, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 4/2, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto Š 4 Dravlje (Uradni list RS,
št. 46/00).
2.3 Kupec s pogodbo prevzame tudi obveznost prestavitve povezovalne pešpoti in
komunalnih vodov ter ureditve okolice.
Izhodiščna cena: 45.510,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
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naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v območju urejanja ŠS 4/2« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 9. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 14. 5. 2009, s pričetkom ob 10.30
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 09/0172
Ob-3403/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin

in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07)
in sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z dne 16. 4. 2009 Občina Markovci
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje:
– parc. št. 542, njiva, v izmeri 2801 m²,
vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci,
– parc. št. 987/276, travnik, v izmeri
960 m², vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci,
– parc. št. 113.S, dvorišče, v izmeri
500 m², stavbišče v izmeri 119 m² in njiva
v izmeri 52 m², vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci.
Parcela št. 542, k.o. Bukovci, leži v območju kmetijskih zemljišč, parcela št. 987/276,
k.o. Bukovci, leži v območju gozda, parcela
št. 113.S, k.o. Bukovci, pa v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina se prodaja kot zaključena
celota, vendar bo po pridobitvi ponudb objavljena javna prodaja kmetijskih zemljišč (parceli številka 542, njiva v izmeri 2801 m², vl. št.
213, k.o. (415) Bukovci in parc. št. 987/276,
travnik v izmeri 960 m², vl. št. 213, k.o. (415)
Bukovci) pri Upravni enoti Ptuj in bo postopek
prodaje kmetijskih zemljišč izveden v skladu
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedene
nepremičnine.
V ceno nepremičnine ni vključen 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin, ki se kupujejo
kot celota,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki); oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 9. 2009.
5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
36.500,00 €.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Markovci št. 01368-0100017763.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
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bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;
c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
d) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
e) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na
transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
f) če kupec v določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Markovci in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 1. 6. 2009 do 12.
ure na naslov: Občina Markovci, Markovci
43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»ponudba za nakup nepremičnine k.o. Bukovci – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci.
Če je med ponudniki več občanov Občine
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem
v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo
za posamezno enoto.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
ter ogleda nepremičnine se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87,
e-pošta: marinka.kolenko@markovci.si.
Občina Markovci
Ob-3404/09
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo dela prostorov v objektu Stari
trg 19, Velenje, v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in KS Staro
Velenje, Stari trg 19, 3320 Velenje.
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II. Predmet najema
Predmet najema so prostori v objektu
Stari trg 19 v Velenju, ki stoji na parc. št.
3017/1, k.o. Velenje, in sicer:
1. sklop: najem pritličje
V pritličju:
– prostor št. 1, v izmeri 51,20 m2,
– prostor št. 4, v izmeri 15,60 m2,
– prostor št. 5, v izmeri 5,28 m2,
– prostor št. 6, v izmeri 21,43 m2,
– letni vrt-terasa, v izmeri 28,23 m2.
Skupaj: 121,74 m2.
2. sklop: najem mansarda
V mansardi:
– prostor št. 15, v izmeri 79,62 m2,
– prostor št. 16, v izmeri 17,25 m2,
– prostor št. 17, v izmeri 14,40 m2.
Skupaj: 111,27 m2.
V obeh primerih je predmet najema
tudi souporaba skupnih prostorov stavbe
v objektu Stari trg 19, Velenje, in sicer sanitarnih prostorov ter hodnikov.
Za izvajanje gostinske dejavnosti, oziroma dejavnosti z večjim številom obiskovalcev, obstoječe sanitarije niso primerne.
Najemnik ima možnost izgradnje ustreznih
sanitarij v prostoru št. 4. Soglasje k projektu in načinu izgradnje sanitarnih prostorov
mora biti pridobljeno s strani MO Velenje.
Sredstva vložena v izgradnjo sanitarij bo
možno kompenzirati z najemnino. Vsa dela
izvedena na projektu sanitarij, morajo biti izvedena v smislu Zakona o javnih naročilih.
III. Izhodiščna najemnina
1. sklop: Izhodiščna najemnina znaša
7 €/m2 (brez DDV, ki bremeni najemnika).
2. sklop: Izhodiščna najemnina znaša
5 €/m2 (brez DDV, ki bremeni najemnika).
IV. Pogoji najema
1. Najemnik bo prevzemal obveznosti
za tekoče vzdrževanje predmeta najema in
vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki
se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo).Tekoče
vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo
bo najemnik opravljal je izključno stvar in
breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške
obratovanja (električna energija, ogrevanje,
čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov
in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne
pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Objekt se oddaja za dobo štirih let.
Sprejemljiva dejavnost je za 1. sklop:
mirna gostinska ali trgovska dejavnost, frizerska dejavnost, šiviljstvo, masažni salon,
druga podobna mirna obrtna dejavnost, ipd.
Upoštevane bodo še druge ponujene dejavnosti, o katerih bo odločala Komisija za vodenje postopka oddaje dela prostorov Stari
trg 19 v najem; za 2. sklop: mirna dejavnost
kot. npr. pisarniška dejavnost, atelje, frizerski salon, šiviljstvo, ipd. Upoštevane bodo
še druge ponujene dejavnosti, o katerih bo
odločala Komisija za vodenje postopka oddaje dela prostorov Stari trg 19 v najem.
2. V primeru, da bo izbrani najemnik
opravljal gostinsko dejavnost, se najemnik
s sklenjeno najemno pogodbo zaveže sprejeti obratovalni čas gostinskega lokala, ki
ga določi najemodajalec in je predvidoma
določen vsak dan od 6. do 22. ure.
3. Najemodajalec bo objekt redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost prostora. Vse obveznosti najemnika
prično teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel
z opravljanjem dejavnosti.
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4. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 5 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru
se šteje, da je od najema odstopil. V tem
primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
5. Izbrani najemnik je dolžan mesečno
plačevati najemnino v roku 8. dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni
najemnika. Plačilo mesečne najemnine je
bistvena sestavina najemne pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije oziroma imajo sedež
v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu
oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica).
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki so registrirani za opravljanje gostinske in
drugih dejavnosti glede na ponujen program
dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti (fizične osebe
– potrdilo o vpisu v Poslovni register).
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine na podračun EZR MOV
01333-0100018411 pri Banki Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
d) Ponudba se bo štela za pravilno, če
bo ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1).
– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta.
– Dokazilo, da je ponudnik registriran
za opravljanje gostinske in druge dejavnosti
glede na ponujen program dejavnosti.
– Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2).
– Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 3),
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (Priloga št. 4).
– Ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu
Ponudba (Priloga št. 5).
– Program dejavnosti v objektu.
– Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411
v višini izhodiščne mesečne najemnine z obveznim sklicem na št. 28
76333-7141009-20104008.
– Pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 29. maja 2009
do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – ponudba – javni razpis za najem
poslovnih prostorov v objektu Stari trg 19,
Velenje« Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
f) Ponudba se lahko odda v celoti ali
po posameznem sklopu. Najemnik se lahko
prijavi na katerikoli sklop. Najemnik mora

v svoji ponudbi navesti, ali se njegova ponudba nanaša na oba sklopa ali le na posamezni sklop. Ne glede na to ali najemnik
oddaja ponudbo za oba sklopa, mora biti
njegova ponudba predložena tako, da se
lahko ocenjuje po sklopih.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. Ponujena mesečna najemnina (največ
80 točk).
2. Program dejavnosti v objektu (največ
20 točk).
Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga št. 6.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
dne 29. maja 2009, ob 11. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom
ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 3 dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik za posamezen sklop bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval
vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo pri Bojanu
Čampi, od ponedeljka do petka med 8. in
14. uro, na tel. 03/89-61-634.
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo
ponudbe, vzorec najemne pogodbe in tabela za ocenjevanje so objavljeni na spletni
strani Mestne občine Velenje: http://www.
velenje.si, v pisni obliki pa pri Suzani Žinič,
v Pravni službi, pisarna št. 15/A.
Mestna občina Velenje
Št. 430-28/2009
Ob-3422/09
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
posamičnega programa upravljanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2009 – št. 1,
ki ga je sprejel župan Občine Postojna dne
21. 4. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: nepremičnina,
ki se oddaja v najem v naravi predstavlja
gostinski lokal (v nadaljevanju: poslovni
prostor) v izmeri 50,45 m², zastekljeno teraso v izmeri 15,72 m2, skladišče embalaže v kleti v izmeri 7,45 m2, skladišče pijač
v kleti v izmeri 2,69 m2, prho v kleti v izmeri
1,13 m2, garderobo in WC za zaposlene,
oboje v kleti, v izmeri 6,42 m2, ter souporabo
prostora za čistila v kleti v izmeri 1,56 m2 in
souporabo moškega in ženskega WC v kleti
v izmeri 12,32 m2. Gostinski lokal, ki se daje
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v najem, se nahaja v objektu Knjižnice Bena
Zupančiča Postojna, Trg padlih borcev 5,
Postojna, ki leži na parc. št. 2605/11 k.o.
Postojna.
Obratovanje lokala bo predvidoma mogoče od septembra 2009. V lokalu ni nobenega premičnega inventarja. Lokal je
najemnik dolžan opremiti in usposobiti za
obratovanje z lastnimi sredstvi. Vsa oprema,
ki jo bo najemnik postavil v lokalu, je njegova last. Po prenovi Trga padlih borcev bo
možnost najema še odkritega letnega vrta,
za kar bo z izbranim ponudnikom sklenjen
aneks k najemni pogodbi.
3. Ponudbena cena – najemnina: najnižja ponudbena cena – najemnina za nepremičnino iz prejšnje točke (brez odkritega
letnega vrta) znaša 1.680,00 EUR mesečno
brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb ponudil
najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini
ponudbene cene.
4. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
5. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške
zavarovanj in druge stroške, za katere se
stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne
police, ki jih sklepa najemnik, se morajo
vinkulirati v korist občine. Najemnik bo moral najeto nepremičnino primerno urediti in
vzdrževati najeti poslovni prostor ter okolico,
urediti odpiralni čas najmanj v skladu z odpiralnim časom knjižnice, v kateri se gostinski
lokal nahaja, gostom ponuditi primerno gostinsko ponudbo (nudenje vseh vrst toplih
in hladnih napitkov in pijač, nudenje slaščic
in sladoleda) ter ravnati v skladu z veljavno
zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% letne ponudbene cene, tj. v višini 2.016,00
EUR, na račun Občine Postojna št.
01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez
obresti vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Način in rok plačila najemnine: najemnina se prične zaračunavati z dnem začetka obratovanja lokala. Najemnik mora prvi
mesečni obrok najemnine plačati v roku 8
dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po
podpisu pogodbe, na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345. Plačilo prvega
obroka najemnine v prej določenem roku
je bistvena sestavina najemne pogodbe.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku,
se pogodba razdre, varščina pa zadrži. Vse
nadaljnje mesečne obroke najemnine je najemnik dolžan plačevati v roku, določenem
v najemni pogodbi, sicer se pogodba razdre.
Najemnina se letno usklajuje z indeksom
cen življenjskih potrebščin v RS.
8. Drugi pogoji:
a) Najemojemalec najete nepremičnine
ne sme oddajati v podnajem.
b) Nepremičnina se najema po načelu
videno – najeto.
c) Ponudbe lahko predložijo samostojni
podjetniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo
pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in so registrirane
za opravljanje gostinske dejavnosti.

9. Vsebina ponudbe: pisna ponudba za
najem nepremičnine mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– EMŠO oziroma matično številko ter
davčno številko oziroma ID številko za
DDV;
– kontaktno telefonsko številko ponud
nika;
– ponujeno ceno;
– potrdilo o vplačani varščini;
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni
list DURS in fotokopijo osebne izkaznice za
samostojne podjetnike;
– izjavo ponudnika, da je seznanjen in da
se strinja s pogoji in navedbami v razpisu;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se
vrne vplačana varščina v primeru neuspele
ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi, ki so
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), pri čemer potrdilo ne sme biti starejše
od 15 dni;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (tuja
pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki jih
izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR);
– pisno izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku
ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe ter da ima poravnane poslovne
obveznosti;
– dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba št.
3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
med aktualnimi razpisi.
10. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
a) Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem gostinskega lokala v objektu Trg padlih borcev
5, Postojna« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljub
ljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani
morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.
b) Rok za zbiranje ponudb je vključno do
18. 5. 2009 do 12. ure.
c) Ponudba mora biti veljavna najmanj
60 dni od oddaje ponudbe.
d) Odpiranje ponudb, ki ne bo javno in
postopek za izbor najugodnejšega ponudni-
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ka bo opravila posebna komisija, imenovana
s strani župana.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu končno odločitev.
e) Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev,
ne bo popolna, ne bo upoštevana.
f) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa in ponudbe, za katere ne bo
vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od ponudbene cene. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki
bo ponudil najvišjo ceno. Ponudbe, ki bodo
prispele po roku za oddajo ponudb, bodo
zapečatene vrnjene ponudniku.
g) Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral v roku 30 dni
po pravnomočnosti sklepa o izbiri z Občino
Postojna skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pravnega posla in
se vplačana varščina zadrži, občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
h) Obveznost najemodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla. Občina
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem,
ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
i) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite
na tel. 05/72-80-760 oziroma 041/263-437,
kontaktna oseba Dejan Misja.
Občina Postojna
Ob-3435/09
Občinski svet Občine Bovec je na podlagi
Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo Občine Bovec št. 1/20. 1.
1997) v nadaljevanju 20. redne seje z dne
9. 4. 2009 sprejel sklep, da se razpiše
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
za gostinsko dejavnost v prostorih
trdnjave Kluže
1. Splošni podatki
Prostori trdnjave Kluže so last Občine
Bovec. Z lastnimi sredstvi, sredstvi Ministrstva za kulturo, Evropske unije ter sponzorjev jih že več let intenzivno urejamo.
Namembnost, določena s projektno nalogo
Fedje Klavora, u.d.i.a., potrjena na 4. seji
Občinskega sveta z dne 27. 3. 2003, v trdnjavi vključuje naslednje dejavnosti:
– informacijsko pisarno Lokalne turistične
organizacije Bovec v spodnji avli trdnjave,
– stalni razstavni prostor, s katerim razpolaga Tolminski muzej, v pritličju – desni
trakt,
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– prostor, v katerem bo razstavlja Društvo 13–13 (prostor v kleti),
– prostora, namenjena gostinski ponudbi
v levem traktu pritličja (predmet najema),
– razstavno-protokolarni prostor – poročna dvorana v zadnjem prostoru levega
trakta v nadstropju,
– prostor za seminarsko čezmejno dejavnost s pisarno in depojem (zadnji trije
prostori desnega trakta v nadstropju),
– prostori za nestalne ter prodajne razstave v nadstropju,
– dvorišče za prireditveno dejavnosti (gledališke predstave, koncerti in podobno).
Sanitarni prostori so v podpritličju (vhod
iz avle) v centralnem delu trdnjave (1 moški, 1 ženski WC), za gostinsko osebje so
sanitarni prostori v nadstropju, ker v pritličju
zanje ni dovolj prostora (predmet najema).
2. Namembnost poslovnega prostora
Gostinska ponudba je v tovrstnih objektih, v našem primeru sicer predvidena kot
dopolnilna dejavnost, izrednega pomena za
razvoj primarnih – razstavne, prireditvenoprotokolarne in seminarske dejavnosti. Ob
zagotavljanju kvalitetnih storitev gostinstvo
lahko pomembno prispeva k obiskanosti in
prepoznavnosti Kluž in s tem tudi vpliva na
tržnost ponudbe.
Prostori za gostinstvo ne predvidevajo
kuhinjskih prostorov, predvidena je ponudba
okrepčevalnice.
Za namen okrepčevalnice bo Občina
Bovec v letu 2009/10 dala v najem en neopremljen prostor s površino 34,10 m2 (3),
predprostor s površino 5,30 m2 (2), prostor
z WC-jem in tušem za gostinsko osebje
s prostorom za garderobo in čistila s površino 10,10 m2 (1) ter prostor za skladišče
bifeja s površino 10,40 m2 (5).
Komunalni priključki so zagotovljeni.
3. Obdobje, za katerega se poslovni prostor daje v najem ter pogoji poslovanja
Poslovni prostor za gostinsko dejavnost
se daje v najem za dve leti z možnostjo
podaljšanja. Trdnjava Kluže je odprta med
poletno sezono, in sicer od junija do oktobra. Urnik in pričetek obratovanja določi
Občina Bovec v dogovoru z LTO Bovec,
ki vodi informacijsko pisarno. Urnik obratovanja gostinskega lokala naj bi bil usklajen
z urnikom odprtja trdnjave. Za to obdobje je
treba pridobiti ustrezno upravno dovoljenje
za sezonsko gostinsko dejavnost.
Od najemnika se v letu 2009 pričakuje,
da:
– da njegova ponudba ustreza merilom
izbora, pri čemer je ponudnik registriran za
gostinsko dejavnost, izpolnjuje s tem v zvezi
vse predpisane pogoje ter namerava pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja,
– se je pripravljen dogovarjati s programskim svetom ter ostalimi uporabniki objekta
(TIC Bovec, Tolminski muzej, Festival Kluže,
Društvo 13-13).
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4. Kdo se lahko prijavi: prijavijo se lahko
vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za gostinsko dejavnost.
5. Rok prijave ter obvezna označba kuverte
Datum objave razpisne dokumentacije
javnega zbiranja ponudb je 30. 4. 2009.
Rok prijave ponudnikov je 10 dni od objave v Uradnem listu. Prijavo je treba poslati
na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec s pripisom: Gostinstvo
Kluže – Ne odpiraj.
5. Izklicna cena najemnine ter višina jamčevalnega zneska za resnost ponudbe
Najemnina se obračunava in plačuje za
obdobje obratovanja. Začetna cena mesečne najemnine je po odloku Občine Bovec
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradno glasilo št. 1/20. 1. 1997) za območje III – ostala naselja v Občini Bovec 6 DEM
s protivrednostjo 3 EUR/m2 za najeto površino. V najem Občina Bovec v letu 2009/10
daje prostor okrepčevalnice (34,10 m2),
predprostor (5,30 m2) ter prostor z WC-jem
in tušem za gostinsko osebje s prostorom za
garderobo in čistila (10,10 m2), in prostor za
skladišče bifeja (10,40 m2), skupaj 59,9 m2,
kar v letu 2009/10 znaša 179,7 EUR/mesečno. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od
minimalne.
Tri mesečne začetne najemnine morajo interesenti plačati v razpisnem
roku na transakcijski račun Občine Bovec: 01206-0100015128, številka sklica:
3528-04/2009 kar znaša 179,7 EUR x 3
mesece). Potrdilo o plačanem jamčevalnem
znesku za resnost p onudbe je treba priložiti
ponudbi.
Plačano jamstvo za resnost ponudbe se
ponudnikom, katerih ponudba ne bo sprejeta, povrne v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
6. Plačevanje obratovalnih stroškov: vse
obratovalne stroške gostinskega obrata poravnava najemnik, s tem, da vodooskrbo
zagotavlja Občina Bovec brezplačno.
7. Kaj vsebuje vloga:
(1) izpolnjen Prijavni obrazec,
(2) kratek opis dejavnosti ponudnika ter
vizija (lasten program) gostinske ponudbe
v trdnjavi Kluže – dopiši! (lahko tudi samostojna priloga),
(3) Izjava ponudnika, da ima registracijo
za opravljanje gostinske dejavnost (obvezno priloži),
(4) izpolnjena Izjava o strinjanju s pogoji
poslovanja,
(5) izpolnjena Izjava o višini ponujene
mesečne najemnine,
(6) kopija potrdila o plačilu jamstva za
resnost ponudbe (obvezno priloži).
8. Odpiranje ponudb: prispele ponudbe
odpre komisija, ki jo imenuje župan s sklepom ter ugotovi, če izpolnjujejo pogoje javnega natečaja. Ponudbe, ki ne izpolnjujejo

pogojev, izloči, ostale pa obravnava na podlagi kriterijev Odloka o oddajanju poslovnih
prostorov v najem (Uradno glasilo Občine
Bovec št. 1/20. 1. 1997) ter svoje ugotovitve
in predlog o izbiri posreduje Občinskemu
svetu Občine Bovec. Občinski svet na podlagi predloga o izbiri sprejme sklep o oddaji
poslovnega prostora v najem.
9. Merila ocenjevanja
Upoštevajo se kriteriji ocenjevanja prispelih ponudb, kakor je navedeno v Odloku
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradno glasilo Občine Bovec št. 1/20. 1.
1997), in sicer:
– ponujena dejavnost, ki se bo v poslovnem prostoru opravljala (vsebinsko vrednotenje),
– ponujena višina najemnine za poslovni
prostor, ki ne more biti nižja od tiste, ki je
navedena v razpisu.
Pogoj za obravnavo vlog je popolna razpisna dokumentacija.
V primeru enakovrednih ponudb ima
prednost tisti ponudnik, ki ima stalno bivališče oziroma sedež podjetja v Občini Bovec.
Najemodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi.
10. Sklepanje pogodbe: vsi ponudniki,
ki bodo sodelovali pri javnem zbiranju ponudb, bodo o odločitvi Občinskega sveta
seznanjeni v roku 15 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dokončnosti sklepa
o izbiri, sicer se v primeru, da se pogodba
ne sklene, jamstvo za resnost ponudbe ne
vrne. Pritožbo zoper sklep je možno vložiti
v 15 dneh od dneva, ko je ponudnik prejel
sklep o izbiri, župan pa pritožbo obravnava
v roku 30 dni od njene vložitve. Odločba
župana je dokončna.
11. Dodatna vprašanja ter možnost udeležbe na informativnem sestanku
Za vse informacije v zvezi z zbiranjem
ponudb sta na voljo Robert Trampuž, podžupan Občine Bovec (GSM: 041/748-556)
ter Iris Stres, Služba za družbene dejavnosti
Občine Bovec (tel. 05/38-86-758 ter GSM:
051/361-070).
Informativni sestanek z ogledom prostorov, namenjenih gostinski dejavnosti, ki so
vsebina najema, razpisanega s tem natečajem, bo v trdnjavi Kluže po predhodnem
dogovoru.
12. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna je
na spletni strani Občine Bovec (www.obcina.bovec.si).
Javno zbiranje ponudb se je v Občini
Bovec voden z razpisno dokumentacijo pod
številko 3528-04/2009.
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PRIJAVA NA JAVNO ZBIRANJE PONUDB
(1) PRIJAVNI OBRAZEC – obvezno izpolni!

1. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB: NAJEM POSLOVNEGA
PROSTORA

ZA

GOSTINSKO

DEJAVNOST

V

PROSTORIH

TRDNJAVE KLUŽE
2. PONUDNIK (NAZIV IN NASLOV):

__________________________________________________________________________________________

3. Ponudnik je (obkroži):

(-) pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji
(-) samostojni podjetnik, registriran v Republiki Sloveniji oz. vpisan v vpisnik
samostojnih podjetnikov pri Davÿni upravi
4. Matiÿna številka: ________________________________________________
5. Davÿna številka: ________________________________________________
6. Številka telefona/telefaksa: ________________________________________
7. Naslov e-pošte: _________________________________________________
8. Številka TRR raÿuna: _____________________________________________
pri banki _________________________________________________________
(2) KRATEK OPIS DEJAVNOSTI PONUDNIKA TER VIZIJA (LASTEN PROGRAM) GOSTINSKE
PONUDBE V TRDNJAVI KLUŽE (3) – obvezno izpolni (samostojen opis):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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(3) IZJAVA O REGISTRACIJI ZA GOSTINSKO DEJAVNOST – obvezna izpolni!

IZJAVA
Podpisani______________________________, lastnik/direktor/pooblašÿen
zastopnik (obkroži) podjetja ________________________________________
izjavljam, da imam registracijo za opravljanje gostinske dejavnost.

Kraj in datum: ________________

Podpis in žig:

IZJAVA
Podpisani ______________________________, lastnik/direktor/pooblašÿen
zastopnik (obkroži) podjetja ________________________________________
izjavljam, da se strinjam z vsemi pogoji nateÿaja, navedenimi v razpisni
dokumentaciji št. 3528-04/2009.
Kraj in datum: ________________

Podpis in žig:
________________________

Za navedene izjave kazensko in materialno ter odškodninsko odgovarjam.
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(4) IZJAVA O STRINJANJU S POGOJI POSLOVANJA – obvezno izpolni!

IZJAVA
Podpisani ______________________________, lastnik/direktor/pooblašÿen
zastopnik (obkroži) podjetja ________________________________________
izjavljam, da se strinjam z vsemi pogoji nateÿaja, navedenimi v razpisni
dokumentaciji št. 3528-04/2009.
Kraj in datum: ________________

Podpis in žig:
________________________

(5) IZJAVA O VIŠINI PONUJENE MESEþNE NAJEMNINE – obvezno izpolni!

IZJAVA
Podpisani ______________________________, lastnik/direktor/pooblašÿen
zastopnik (obkroži) podjetja ________________________________________
izjavljam, da ponujam meseÿno najemnino za najem gostinskih prostorov v
trdnjavi Kluže (Javno zbiranje ponudb št. 3528-04/2009) v višini
______________________ na mesec.
Obvezujem se, da bom plaÿeval nastale obratovalne stroške za najet prostor.
(možen dopis opomb)

Kraj in datum: ________________

Podpis in žig:
________________________

Za navedene izjave kazensko in materialno ter odškodninsko odgovarjam.

(6) KOPIJA POTRDILA O PLAþILU JAMSTVA ZA RESNOST PONUDBE – obvezna priloga – dostavi!
Občinski svet Občine Bovec
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Ob-3345/09
Matevž Podpečan, kot samostojni podjetnik s firmo Svetovanje in oglaševanje Panorama, Matevž Podpečan s.p., s sedežem
v Ljubljani, Ulica Bratov Učakar 130, matična
št. 3135357000, ter davčna št. SI48837717,
v skladu z drugim odst. 670 člena ZGD-1,
v zvezi s smiselno uporabo določbe drugega odstavka 75. člena istega zakona javno
objavljam, da nameravam v skladu z določbo 668. člena ZGD 1 zgoraj navedeno
podjetje statusno preoblikovati na novo kapitalsko družbo, ki jo bom ustanovil zaradi
prenosa premoženja podjetja. Predvidena
firma nove družbe, ki jo bom ustanovil s preoblikovanjem podjetja bo Panorama ABC,
svetovanje in oglaševanje, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Ulica Bratov Učakar 130, ter
skrajšano firmo Panorama ABC, d.o.o.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja v oziroma prenosa podjetja na novo družbo v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja podjetnika bo postala nova kapitalska družba
univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela
vsa sredstva in obveznosti podjetja do virov
sredstev in vstopila v vsa pravna razmerja
v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.
Matevž Podpečan, s.p
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3379/09
Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, Ljubljana, TRR
02010-0015848602, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008
Zap.
št.

Postavka

I.

Prihodki

1

Prihodki iz državnega proračuna

797.684,99

2

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

694.466,54

Znesek
v EUR

3

Članarina

179.531,90

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

286.484,20

5

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno
višino

6

Drugi prihodki

II.

Odhodki

1.607,91

Celotni prihodki

1.959.775,54

Stroški volitev

661.915,00

Drugi stroški in izredni odhodki

2.018.945,94

Celotni odhodki

2.680.860,94

III.

Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let

800.700,31

IV.

Presežek odhodkov nad prihodki tekočega
leta

721.085,40

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2008
Zap.
št.

Postavka

I.

Sredstva

1

Opredmetena osnovna sredstva

2

Dolgoročne finančne naložbe

8.420,73

3

Kratkoročne finančne naložbe

8.408,45

4

Denarna sredstva na računih

5

Druga sredstva

II.

Obveznosti do virov sredstev

1

Obveznosti do dobaviteljev

2

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

1.215.000,00

3

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

202.004,98

4

Druge obveznosti do virov sredstev

5

Presežek prihodkov nad odhodki

Znesek
v EUR

134.680,69
4.178,92

Skupaj sredstva

Skupaj viri sredstev

1.970.550,76

2.126.239,55
629.219,35

400,31
79.614,91
2.126.239,55

Slovenska demokratska stranka
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Ob-3399/09
Stranka mladih Slovenije, Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
Zap.
št.

Postavka

Znesek
v EUR

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz državnega proračuna

77.628

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

59.494

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno
višino

5.

Drugi prihodki

4.798

19.431

Celotni prihodki

161.351

II.

Odhodki

1.

Stroški materiala

2.

Stroški storitev

75.982

3.

Stroški dela

59.028

4.

Amortizacija

4.718

474

Celotni odhodki
III.

Presežek prihodkov nad odhodki

IV.

Presežek odhodkov nad prihodki

140.202
21.149

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2008
Zap.
št.

Postavka

I.

Sredstva

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva

Znesek
v EUR
1.282

28.414

Skupaj sredstva

29.696

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

18.150

Skupaj viri sredstev

29.696

1.659
9.887

Stranka mladih Slovenije
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Št. 2153-13/2006/7
Ob-3400/09
V register političnih strank se pri politični
stranki Socialni demokrati, s kratico imena
SD in s sedežem v Ljubljani, Levstikova
ulica 15 ter z matično številko: 5147484,
vpiše sprememba statuta in sprememba
znaka stranke. Znak stranke je kratica stranke v beli barvi na rdečem polju.

Ob-3441/09
Slovenska ljudska stranka, Beethovnova 4, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju ob 1. 1. do 31. 12. 2008
Zap.
št.
I
1
2
3
4
5
II
1
2
III
IV
V

Postavka

Znesek
v EUR

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
Davek od dobička od pridobitne dejavnosti
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

193.618,89
373.350,08
310.840,64
30.000
66.185,69
973.995,30
663.072,64
935.547,30
1.598.619,94

624.624,64

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2008
Zap.
št.
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
4a
5

Postavka

Znesek
v EUR

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Presežek odhodkov nad prihodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

69.406,74
10.750,42
0,00
69.383,66
14.498,22
164.039,04

0,00
0,00
-475.671,09
0,00
639.710,13
164.039,04

Slovenska ljudska stranka
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2009-2
Ob-2053/09
Pravila Sindikata Rudnika Senovo
v zapiranju d.o.o., Titova 106, Senovo, ki
ga zastopa predsednik Roman Sotošek, ki
so bila z odločbo, št. 029-13/01-402 z dne
23. 11. 2001, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 61, pri
Upravni enoti Krško, CKŽ 14, Krško, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2009
Ob-2905/09
Pravila o delovanju Sindikata podjetja Valkarton, Kartonaža Rakek, ki so
bila vpisana v evidenci statutov sindikatov
pri Upravni enoti Cerknica pod zaporedno
številko 25 dne 25. 1. 1994, se prenehajo
hraniti in se izbrišejo iz evidence z dnem
dokončnosti te odločbe.
Stroški v postopku niso nastali.
Št. 101-3/2009-2
Ob-2906/09
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
Pravila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikata osnovne organizacije
Obrtne zadruge Panorama Ptuj, Osojnikova 1, 2250 Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 74, se vzamejo iz hrambe in se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov z dne 28. 2. 2009.
Št. 101-11/2009-4
Ob-3023/09
Pravila Sindikata IMKO Ljubljana –
Svobodni sindikati Slovenije, Ljubljana,
Šlandrova 4, Ljubljana, sprejeta na občnem zboru 8. 1. 1990, vpisana z odločbo Občine Ljubljana Bežigrad številka 028-16/94-3
z dne 2. 3. 1994 v evidenco statutov sindikatov pri Občini Ljubljana Bežigrad, pod zaporedno številko 121, se z dnem 16. 3. 2009
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-8/2009-3
Ob-3233/09
Sindikat Conex - Certus d.d. KNSS Neodvisnost, vpisan v evidenco sindikatov
pri Upravni enoti Maribor, dne 10. 5. 2005,
pod zaporedno številko 9, je spremenil naziv
dne 16. 11. 2008 in ima odslej naziv Sindikat Veolia Transport KNSS Neodvisnost.
Skrajšano ime sindikata je Veolia KNSS.
Spremenjen je bil tudi sedež sindikata, in
sicer: Industrijska 13, Maribor.
Spremembi sta vpisani v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 11, z dne 9. 4. 2009.
Št. 101-7/2009-4
Ob-3287/09
Na podlagi 5. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št.
13/93) in 6. člena Pravilnika o evidenci statutov sindikatov (Uradni list RS, št. 18/93) je
bil dne 15. 4. 2009, Statut Sindikata družba
Interfin, Primorski finančni center – Interfin in primorski skladi (SIPP), Pristaniška ulica 8, 6000 Koper matična številka
5989817000, izbrisan iz evidence statutov
sindikatov, ki so v hrambi pri Upravni enoti
Koper.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3443/09
Na podlagi 11. člena ZGD-1 in sklepa
sodišča Srg 2009/4589 z dne 18. 2. 2009
obveščamo upnike, da se je začela redna
likvidacija firme Judikati Leskovar in ostali
d.n.o., Bevkova ul.1, 2000 Maribor in lahko v času 30 dni prijavijo svoje terjatve na
naslov firme.
Judikati Leskovar in ostali d.n.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3349/09
Direktor družbe E-NEP d.o.o., Tičnica 24, Vrhnika, ki je vpisana v sodno/poslovnem registru AJPES z matično številko 1659316000, v skladu z določbo 520.
člena ZGD-1 prvič objavlja sklep: osnovni
kapital družbe v višini 124.697,50 EUR se
zmanjša za znesek 80.000,00 EUR, tako,
da bo nov osnovni kapital družbe znašal
44.697,50 EUR.
Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Upnike,
ki so družbi znani, bo direktor družbe pozval
neposredno.
E-NEP d.o.o.
direktor Edvard Mivšek

Sklici skupščin
Št. 2/2009

Ob-3377/09
Preklic
Uprava Pomorske družbe, upravljanje
holding družb d.d., Portorož, Obala 55, 6320
Portorož, preklicuje skupščino Pomorske
družbe d.d., ki je bila sklicana za dne 20. 5.
2009 ob 12. uri, v mali sejni dvorani Splošne
plovbe d.o.o. Portorož, Obala 55, Portorož.
Sklic skupščine je bil objavljen dne 17. 4.
2009 v Uradnem listu RS, št. 31.
Skupščina se prekliče zaradi nezmožnosti izpolnitve roka iz drugega odstavka 296.
člena ZGD-1, ker predlog delničarja Mercata d.d. Ljubljana o razširitvi dnevnega reda
skupščine z dodatnimi točkami ni možno
pravočasno objaviti.
Uprava bo objavila nov sklic skupščine
družbe v zakonsko določenem roku iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1.
Uprava Pomorske družbe d.d. Portorož
Št. 48/09
Ob-3335/09
Na podlagi 13. člena Statuta delniške
družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem
14. letno skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 5. 2009 ob 10. uri, v prostorih družbe na sedežu podjetja Mirka Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine po predlogu uprave, ugotovi se
prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in stališčem nadzornega sveta k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
»Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
družbe za poslovno leto 2008 in stališčem
nadzornega sveta k revizijskemu poročilu
za leto 2008 in odloči:
1) ustvarjeni bilančni dobiček se razdeli
na zakonske rezerve, preostali del dobička
ostane nerazporejen;
2) da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2008.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2009 imenuje
izbrana revizijska družba.
4. Izvolitev 2 članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina na predlog nadzornega sveta
za mandat 4 let izvoli naslednja člana nadzornega sveta:
1. Štefe Draga,
2. Tavčar Andreja.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, letno poročilo z mnenjem revizorja in
poročilo nadzornega sveta, so delničarjem
na voljo v tajništvu družbe 28 dni pred zasedanjem skupščine vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti
pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni
udeleženci so se dolžni vsaj pol ure pred
začetkom skupščine vpisati v listo udeležencev.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 13.
uri istega dne, ko bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Kranj
direktor družbe
Ob-3344/09
Na podlagi 21. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ, sklicuje pred
sednik poslovodstva združenja
1. redno letno skupščino
združenja SAZOR GIZ
ki bo dne 28. 5. 2009 ob 11. uri, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana v dvorani G, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predsednik poslovodstva združenja in
nadzorni svet predlaga skupščini sprejem
naslednjih sklepov:
a) za predsednika skupščine se izvoli
Rudi Zaman,
b) za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posameznih točki dnevnega
reda se izvoli kot preštevalka glasov Irena
Brglez,
c) za overovitelja zapisnika se izvolita
Irena Trenc Frelih in Drago Bajt,
d) skupščini bo prisostvoval odvetnik Boštjan Rejc.
2. Potrditev revidiranega letnega poročila poslovodstva in nadzornega odbora za
leto 2008.
Predsednik poslovodstva in nadzorni
svet predlagata da skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme revidirano
letno poročilo za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2008.
3. Potrditev poslovnega in finančnega
načrta ter letnega načrta delitve sredstev
za leto 2009.
Predsednik poslovodstva in nadzorni
svet predlagata da skupščina sprejme naslednje sklepe:
a) skupščina sprejme poslovni načrt za
leto 2009;
b) skupščina sprejme finančni načrt za
leto 2009;
c) v skladu z lanskim sklepom skupščine
se sredstva v letu 2009 ne delijo. Nabrana
sredstva v znesku 100.000,00 € ostanejo
rezervirana na kratkoročnih obveznostih do
upravičencev.
4. Potrditev plana stroškov za leto
2009.
Predsednik poslovodstva in nadzorni
svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme plan stroškov za leto 2009.
5. Potrditev revizijske gospodarske družbe za leto 2008 in 2009.
Predsednik poslovodstva in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme
naslednji sklep: za revizijsko gospodarsko
družbo za leto 2008 in 2009 skupščina potrjujejo revizijsko hišo GM revizija d.o.o.,
Beethovnova 14, 1000 Ljubljana.
6. Razno.
Gradiva, o katerih se bo odločalo na skupščini, so na vpogled vsakemu članu združenja na sedežu združenja, Kersnikova 10a,
Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine. Vsak član lahko
gradivo na lastne stroške fotokopira.
Na skupščini lahko sodelujejo vsi člani združenja. Člani lahko glasujejo tudi po
pooblaščencu. Pooblastilo mora biti dano
v pisni obliki in mora biti skupščini predloženo pol ure pred začetkom zasedanja. Člani
združenja oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
11.30, v istem prostoru, z istim dnevnim redom in se na njej odloča ne glede na število
prisotnih članov.
SAZOR GIZ
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Ob-3348/09
Uprava družbe Alpetour, špedicija in transport, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 56,
na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu z 6.3. členom statuta delniške družbe Alpetour, d.d. sklicuje
14. redno skupščino
delniške družbe Alpetour špedicija in
transport, d.d.,
ki bo v torek 12. 5. 2009, ob 9. uri, v prostorih notarja Andreja Škrka v Ljubljani na
Dunajski cesti 56, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednika skupščine se izvoli Aleksander
Modrijan.
Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Izdaja soglasja k pogodbi o pripojitvi.
Predlog sklepa: skupščina družbe Alpetour d.d. Škofja Loka na podlagi revizijskega
poročila in na podlagi poročila nadzornega
sveta družbe soglaša z pogodbo o pripojitvi, sklenjeno med družbo Viator&Vektor
Logistika d.o.o., Ljubljana kot prevzemno
družbo in Alpetour d.d., Škofja Loka kot prevzeto družbo.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
o rezultatu preveritve letnega poročila za
leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2008.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2008 znaša 5.960.905,37 EUR,
zajema pa preneseni dobiček iz preteklih
poslovnih obdobij v znesku 5.956.606,04
EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2008
v znesku 4.299,33 EUR.
Skupščina delničarjev sprejme sklep,
da bilančni dobiček v znesku 5.960.905,37
EUR, ostane nerazporejen.
Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do vključno 9. 5. 2009. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto na
naslov družbe ali po telefaksu 04/511-18-74.
V prijavi se navede ime in priimek oziroma
firmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja ter število delnic, ki jih ima delničar.
V prijavi se lahko navede tudi ime in priimek
pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo
družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo
skupaj s predhodno navedenimi podatki.
Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na
zasedanju skupščine družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim toč-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kam dnevnega reda pisno sporočijo upravi
v enem tednu od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda in skupaj z letnim poročilom uprave za leto 2008,
poročilom nadzornega sveta in predlogom
sprememb statuta družbe je na vpogled na
sedežu družbe Kidričeva cesta 56, 4220
Škofja Loka, v tajništvu družbe od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Alpetour, d.d.
uprava družbe
Ob-3378/09
Uprava družbe Avtomerkur d.d. na podlagi 36. člena statuta družbe sklicuje
12. redno skupščino
družbe Avtomerkur d.d.,
ki bo 4. 6. 2009 ob 14. uri, na sedežu
družbe na Samovi 14 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Anton Marolt, za preštevalca glasov
se določi Andrej Novak.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Bilančni dobiček 2008.
Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za leto 2008, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2008, o ugotovitvi
bilančnega dobička ter mnenjem revizorja
o računovodskih izkazih za poslovno leto
2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep:
2.1. Ugotovitev bilančnega dobička
Bilančni dobiček za leto 2008 znaša 0,00
evrov.
2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja
v poslovnem letu 2008 in se direktorju za
poslovno leto 2008 podeli razrešnica.
2.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2008 in se predsednici in vsem drugim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2008 podeli razrešnica.
3. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:
3.1. V 32. členu statuta se:
3.1.1. za drugo alinejo doda nova tretja
alineja, ki se glasi:
»podeli prokuro eni ali več osebam in
prekliče prokuro,«
3.1.2. doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Nadzorni svet lahko odloči, da družbo
zastopa direktor skupaj s prokuristom.«
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revizijo
poslovanja za leto 2009 se imenuje revizijsko družbo Contura d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana.
Obrazloženi predlogi sklepov, letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta iz
282. člena ZGD-1 z mnenjem revizorja in
predlagano besedilo sprememb statuta so
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe

na Samovi 14 v Ljubljani, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro v času od dneva objave
sklica skupščine do dneva skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je pisna prijava
delničarja najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi
z dokazilom o zakonitem zastopanju.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so 25. 5. 2009 vpisani
v delniško knjigo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpostavitve evidenc.
Avtomerkur d.d.
uprava družbe
Št. 77-31/2009
Ob-3433/09
Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj na
podlagi določb 33. člena statuta hranilnice
sklicuje
23. redno skupščino
Hranilnice LON d.d., Kranj,
ki bo v ponedeljek, 1. junija 2009 ob 18.
uri, v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana št. 15 (I. nadstropje – avla) z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice
LON d.d., Kranj ugotavlja, da je sklepčna in
potrjuje predsednika skupščine, dva člana in
komisijo za preštevanje glasov in ugotavlja
prisotnost notarja za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Obravnava letnega poročila o poslovanju hranilnice za leto 2008 z vsebovanim
poročilom uprave, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila, poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2008,
stališču nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja in poročilom o notranji reviziji z mnenjem nadzornega sveta,
predlog ugotovitve in uporabe bilančnega
dobička za poslovno leto 2008 s predlogom
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2008 Hranilnice LON d.d., Kranj in poročilo
o delu nadzornega sveta v letu 2008, pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe
Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno
leto 2008 in poročilo o notranji reviziji v letu
2008 z mnenjem nadzornega sveta.
Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 v višini 551.849,73
EUR za naslednje namene:
– za izplačilo dividend delničarjem, ki so
na dan 31. 5. 2009 vpisani v delniško knjigo
kot lastniki delnic s pravico do dividende,
v višini 365.645,10 EUR, ki se izplačajo do
30. 6. 2009, za udeležbo uprave in nadzornega sveta na dobičku v skupnem bruto
znesku 82.424,39 EUR, ki se izplača do
30. 6. 2009.
– za oblikovanje drugih rezerv iz dobička
v znesku 103.780,24 EUR.
Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2008, s čimer se odo-
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3. Predlog pooblastila upravi za pridobitev lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice
LON d.d., Kranj pooblašča upravo hranilnice, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta v roku 18 mesecev, od dneva tega pooblastila pridobiva lastne delnice
družbe, po ceni, ki ne bo nižja od 75,00
evrov in ne bo višja od 6-kratnika nominalne
vrednosti delnice. Uprava lahko pridobiva
lastne delnice za vse namene iz prvega
odstavka 247. člena ZGD-1. Število novo
pridobljenih lastnih delnic ne sme skupaj
z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba
že ima, preseči 10% osnovnega kapitala
(3.306 delnic). Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih hranilnica pridobi
na podlagi tega pooblastila, je prednostna
pravica delničarjev do prodaje in nakupa
delnic izključena.
4. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje poslovanja Hranilnice LON d.d.,
Kranj za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice
LON d.d., Kranj imenuje za revidiranje poslovanja Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2009 revizijsko družbo Deloitte
revizija d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana.
5. Informacija o tekočem poslovanju Hranilnice v prvih štirih mesecih poslovanja, ki
jo uprava poda na skupščini družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj se
seznani s tekočim poslovanjem hranilnice
v obdobju od 1.–4./2009.
Predloge sklepov pod točkami od 1 do
3 in 5 predlagata uprava in nadzorni svet
Hranilnice LON d.d., Kranj, predlog sklepa
pod točko 4 pa nadzorni svet Hranilnice
LON d.d., Kranj.
Obvestilo delničarjem
Na 23. skupščini Hranilnice LON d.d.,
Kranj bodo delničarji odločali o objavljenih
predlogih za posamezno točko dnevnega
reda.
Vsaka delnica daje na skupščini en glas.
Delničarji uresničujejo svojo glasovalno
pravico osebno, po pooblaščencu oziroma
zastopniku in v skladu s statutom družbe.
Delničarji bodo sporočilo o sklicu skupščine
prejeli po pošti.
Skladno z določili 35. člena statuta na
skupščini lahko glasujejo delničarji z glasovalno pravico, ki svojo udeležbo prijavijo.
Prijavo na skupščino delničarji pošljejo
na naslov: Hranilnica LON d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj ali to izvedejo

osebno v tajništvu uprave najkasneje 3 dni
pred skupščino, to je do vključno 29. maja
2009.
V primeru nesklepčnosti skupščine na
napovedani dan, bo na podlagi 36. člena
statuta ponovna seja skupščine naslednjega dne, t.j. 2. junija 2009 ob isti uri, z istim
dnevnim redom, v prostorih Mestne občine
Kranj, dvorana št. 15. Skupščina bo v tem
primeru veljavno sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov po točkah dnevnega reda je na razpolago vsem delničarjem v tajništvu uprave
Hranilnice LON d.d., Kranj v Kranju, Bleiweisova cesta 2, in sicer vsak dan od 14. do
15. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno 29. 5. 2009.
Seje skupščine po 7. členu poslovnika
skupščine niso javne.
Hranilnica LON d.d., Kranj
uprava
Ob-3434/09
Na podlagi 43. člena statuta družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje uprava
družbe sklicuje
1. izredno sejo skupščine
Elektro Celje, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 4. 6. 2009 ob 11. uri,
na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva 2a,
velika sejna soba/IV, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Vlado Verzegnassi
in Mojca Terzić.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Katja Fink.
2. Soglasje k načrtu poslovanja za leto
2009 za družbo Elektro Celje d.d.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
skupščina se seznani z načrtom poslovanja
družbe Elektro Celje d.d. za leto 2009 in
daje nanj soglasje.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta:
1) V drugem odstavku 53. člena se
črta besedilo »in sicer za izplačilo delav-
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cem skladno z Zakonom o udeležbi pri
dobičku.«
2) Črta se tretji odstavek 53. člena, ki se
glasi: »Kolikor se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to možno
upoštevaje, da je dosežena 6% donosnost
kapitala in le v višini 2% od zneska, ki je
namenjen za dividende.«
3) Doda se novo XI. poglavje »Udeležba
delavcev pri dobičku« in nov 54. (štiriinpetdeseti člen), ki se glasi: »Dobiček družbe,
kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu
z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev
pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev
pri dobičku.«
Dosedanje poglavje XI. postane poglavje XII.
Dosedanji 54. člen postane 55. člen,
ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
4) V prvem odstavku 58. člena (po spremembi statuta je to 59. člen) se datum 22. 8.
2007 nadomesti z datumom 4. 6. 2009.
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem bo na voljo v tajništvu, na
sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06,
10/08) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno
tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-celje.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Elektro Celje, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
predsednik uprave
mag. Viktor Tajnšek
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Zavarovanja terjatev
be z dne 3. 3. 2008 in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 9. 3. 2009, oboje z Mijaks
Investicije d.o.o., last zastaviteljev Petra Zagorc, iz Ljubljane, Ulica Lily Novy 31 in Magedie Pretorius, stanujoč 28 Round Mead
Stevenage, SG29PH Hertfordshire, Anglija,
zastavljene v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, matična št.
5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 145.000,00 EUR s pp.

SV 310/2009
Ob-3309/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 310/2009 z dne 21. 4.
2009, je bilo dvosobno stanovanje, v izmeri
55.60 m2, v stanovanjski hiši, na naslovu
Muzejska ulica 9, Tržič, z ident. št. stavbe 21, stoječe na parc. št. 347/3 k.o. Tržič, last zastaviteljice Marice Janković, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 600/546
z dne 30. 6. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list št.
18/91) med Splošnim gradbenim podjetjem
Tržič, Blejska cesta 8, Tržič kot prodajalcem
in Filipom Jankovićem, Muzejska ulica 9,
Tržič, kot kupcem in na podlagi pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Kranju, opr.
št. P 223/2002 z dne 27. 1. 2004, zastavljeno v korist zastavnega upnika UniCredit
Banka Slovenija d.d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, matična številka
5446546000 za zavarovanje denarne terjatve v znesku 28.000,00 EUR, z obrestmi po
obrestni meri v višini seštevka veljavnega
12-mesečnega Euriborja in obrestne marže
v višini 3.15% p.a., z zapadlostjo zadnjega
obroka glavnice 30. 4. 2024, z možnostjo
enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnika ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem evro kreditu št. KR01 273421010.

SV 308/09
Ob-3402/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 308/09 z dne
23. 4. 2009, je bilo stanovanje v skupni izmeri 70.56 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju
stanovanjske stavbe, z naslovom Sp. Gorje
1b, 4247 Zgornje Gorje, katerega lastnik je
Detela Boštjan, stanujoč Spodnje Gorje 1b,
4247 Zgornje Gorje, z identifikacijsko številko stavbe 00587, ki stoji na nepremičnini
s parc. št. 196/7, pripisani pri vl. št. 955, k.o.
Spodnje Gorje, v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Radovljici, skupaj s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in napravah in pripadajočim zemljiščem, zastavljeno
v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, enotna identifikacijska številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.000,00
EUR s pp. z zapadlostjo 1. 5. 2019.

SV 291/09
Ob-3401/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
terjatve, opr. št. SV 291/09 z dne 21. 9.
2009 so bile nepremičnine z ident. št.
1724-3887-3, stanovanje z oznako S3 v 2.
nadstropju, v izmeri 86.05 m2, na naslovu
Podsvetija 26 F, Brezovica pri Ljubljani, ki
stoji na parc. št. 369/213, k.o. Brezovica
(1724), idealni delež vsakega od zastaviteljev do 1/6 na parc. št. 369/212, k.o.
Brezovica (1724), idealni delež vsakega od
zastaviteljev do 1/52 na parc. št. 369/207,
k.o. Brezovica (1724) in idealni delež vsakega od zastaviteljev do 1/90 na parc. št.
369/182, 369/205 in 369/208, vse k.o. Brezovica (1724), vse pridobljeno na podlagi
pogodbe o prodaji posameznega dela stav-

SV 349/09
Ob-3448/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 349/09, DK 23/09 z dne
22. 4. 2009 je bilo dvosobno stanovanje št.
9, v izmeri 62,70 m2, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe v Domžalah, na naslovu
Miklošičeva ulica 4B, Domžale, z ident. št.
stavbe 4570, ki stoji na parc. št. 4019/14,
k.o. Domžale, s pripadajočim sorazmernim
solastniškem deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču navedene večstanovanjske stavbe
ter last zastaviteljice Tič Natalije zastavljeno v korist UniCredit Banke Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546000, za zavarovanje terjatve v višini 96.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 11/2009
Os-3145/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 11/2009 z dne
19. 2. 2009, je bil dne 25. 3. 2009 opravljen
v korist upnika Javno podjetje Komunala
Tržič, Pristavška 31, Tržič, ki ga zastopa
odvetnik Janez Kikel iz Tržiča, proti dolžnici Domi Babič, Bistrica 39, Tržič, zaradi
izterjave 261,59 € s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe, na naslovu Bistrica 39,
Tržič, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, v lasti dolžnice Domi Babič, Bistrica 39, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 4. 2009
In 144/2007
Os-2350/09
V izvršilni zadevi upnika: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Mariboru, Svetozarevska ul. 6,
proti dolžniku Podgrajšek Maksimiljanu,
Prešernova 27, p. Oplotnica, zaradi izterjave
10.232,94 EUR s pp, je izvršitelj Bojan Miletič po sklepu o izvršbi, opr. št. In 144/2007
z dne 2. 11. 2007, dne 28. 2. 2008 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, v korist upnika: Republika Slovenija,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, in sicer stanovanje št. 1, v pritličju večstanovanjske hiše
v Oplotnici, Prešernova 27, v skupni izmeri
55,38 m2. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 3. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6403/99
Os-2968/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
SGP Stavbar, Podjetje za visoke gradnje
d.o.o., Industrijska ulica 13, 2000 Maribor, ki
ga je po pooblastilu zastopal Arhios d.o.o.,
Mlinska ulica 32, Maribor po prokuristki Mariji Topolovec in Janka Jerenka, Lancova
vas 89c, Videm pri Ptuju, ki ga po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Trg Leona Štuklja 5, Maribor, o predlogu za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št. 1779/130, k.o. Spodnje Radvanje v korist Janka Jerenka, pod
opr. št. Dn 6403/99, dne 6. 2. 2009, izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12.
1986, sklenjene med prodajalcem Janezom
Gorzo, stanujočim v Skokah, Plambergerja
9 in kupcem Renatom Kovačem, stanujočim v Mariboru, Kettejeva ulica 21, s katero
je prodajalec kupcu prodal lokal v pritličju
objekta »D« S-23 v izmeri 32,35 m2 in na

njem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Janka
Jerenka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2009
Dn 19117/08
Os-2969/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana
Jarca, stanujočega Rogoška cesta 54, Miklavž na Dravskem polju, ki ga po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremiičnini pripisani podvl. št. 3499/59, k.o. Pobrežje, v korist
predlagatelja v višini 1/2 celote in v korist
Metke Jarc v višini 1/2 celote, pod opr. št.
Dn 19117/08, dne 18. 3. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. pogodbe 643/93, z dne 22. 9.
1993 in aneksa št. 1 k tej pogodbi, sklenjene med prodajalcem MTT – Tovarno tkanin
Melje d.o.o. Maribor, Kraljeviča Marka ulica 19, ki ga je zastopal direktor Slobodan
Šujica in kupcem Borisom Jarcem, EMŠO:
3006951500207, stanujočim Betnavska cesta 131, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 13 v I. nadstropju
v večstanovanjski hiši v Mariboru, Cesta
XIV. divizije 3, parc. št. 1084/5, vl. št. 2058,
k.o. Pobrežje in dovolil, da se na njem vknjiži lastninska pravica na kupca in
– prodajne pogodbe z dne 9. 12. 1996,
sklenjene med prodajalcem Borisom Jarcem, stanujočim Betnavska cesta 131, 2000
Maribor in kupovalko Pavlo Brecelj, EMŠO:
1306915505142, stanujočo Fluksova ulica
4, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki
prodal garsonjero št. 13 v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Cesta XIV.
divizije 3, na parc. št. 1084/5, k.o. Pobrežje
in dovolil, da se na njej vknjiži lastninska
pravica na kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja in Metke Jarc.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2009
Dn 13407/06
Os-2970/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleša Komočarja, stanujočega Antoličičeva ulica 12, Maribor, ki ga zastopa notarka Breda Horvat, Vetrinjska ulica 11, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremični-

ni, pripisani podvl. št. 2064/8, k.o. Koroška
vrata, pod opr. št. Dn 13407/06, dne 6. 3.
2009 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
63/90 z dne 12. 2. 1990, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Granit Slovenska Bistrica, Titova 87, ki ga je zastopal
direktor Feliks Kolar in kupcema Stanko in
Bojanom Komočar, stanujočih Antoličičeva
ulica 12, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal poslovni prostor št. 2 v izmeri
36,60 m2 v poslovno stanovanjskem objektu Koroška cesta 52, Maribor, na parc. št.
2004, k.o. Koroška vrata in dovolil na njem
vknjižbo družbene lastnine s pravico uporabe v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2009
Dn 663/09
Os-2971/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Dragice Krajnc, stanujoče Koroška cesta
63, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1816/1,
k.o. Koroška vrata, v korist predlagateljice
v višini 1/2 celote in v korist Srečka Krajnca
v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn 663/09,
20. 3. 2009 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 58/1993 z dne 2. 4. 1993, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91) med prodajalcem
Elkom TSN – Tovarno stikalnih naprav p.o. –
v stečaju, Maribor, Šentiljska cesta 49, ki ga
je zastopal Franc Kolenc in kupcema Srečkom Kranjcem, EMŠO: 2104950500570 in
Dragico Krajnc, EMŠO: 2704954505582,
stanujočih Koroška cesta 63, s katero je
prodajalec kupcema prodal enosobno stanovanje št. 1 v I. nadstropju v večstanovanjski hiši v Mariboru, Koroška cesta 63, parc.
št. 1952, vl. št. 1409, k.o. Koroška vrata in
na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske
pravice v korist kupcev, za vsakega do 1/2
celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in Srečka Krajnca.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2009
Dn 16354/07
Os-2972/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Irme Rautar, stanujoče Prvomajska ulica 9a,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
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nepremičnini, pripisani podvl. št. 2806/35,
pod opr. št. Dn 16354/07, 16. 3. 2009 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanji št. 1871/1-06/91 z dne 7. 11. 1991,
sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91) med prodajalcem Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Moše Pijade 39, ki ga je zastopal
Zoran Madon in kupovalko Marijo Čavničar,
EMŠO: 0409935505378, stanujočo Prvomajska ulica 9, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 15 v III.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Prvomajska ulica 9a, Maribor in na tem dovolil
vknjižbo v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2009
Dn 2826/2007
Os-3436/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Marka Malija, Jesenice, Cesta revolucije
1a, ki ga zastopa Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa
lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2175-407-51.E pri podvl. št.
2195/51, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št.
Dn št. 2826/2007 z dne 6. 4. 2009, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodba o prodaji stanovanja št.
ISP 561/93-O, ki je bila sklenjena med prodajalcem Železarno Jesenice d.o.o., Cesta
železarjev 8, Jesenice in kupcem Jusufom Crnkićem, EMŠO: 0707934500209,
Cesta revolucije 1a, Jesenice, Senijo Crnkić, EMŠO: 2509936505268, Cesta revolucije 1a, Jesenice, Arminom Crnkićem,
EMŠO: 1111965500111, Cesta revolucije 1a, Jesenice in Sajmo Crnkić, EMŠO:
1902964505133, Cesta revolucije 1a, Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2175-407.51.E pri podvl. št.
2195/51 k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Marka Malija, Jesenice, Cesta revolucije 1a, do celote, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 4. 2009
Dn 3974/2008
Os-3380/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Neže Langus, Muzejski trg 4, Koper,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice, dne 17. 4.
2009 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
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z dne 31. 8. 1990, št. Ov I 3314/90, sklenjene med Tovarno motornih vozil Tomos
v stečaju, Šmarska cesta 4, Koper, kot prodajalcem in Kerin Nino ter Langus Nežko,
obe Muzejski trg 4, Koper, kot kupcema, za
nepremičnino, stanovanje št. 16, v izmeri
55,61 m2, v večstanovanjski hiši v Kopru,
Muzejski trg 4.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana s parc. št.
65 v vl. št. 916, k.o. Koper, v naravi stanovanje št. 16 v izmeri 55,61 m2 in je vknjižena še kot družbena lastnina, v uporabi
Tovarne motornih vozil Tomos, Šmarska
cesta 4, Koper.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer prodajne pogodbe
z dne 31. 8. 1990, št. Ov I 3314/90, pogodbe
o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 12. 7. 2004, odpisne pogodbe
z dne 14. 2. 1992 z zemljiškoknjižnim dovolilom, overjenim dne 30. 5. 2008 in dodatnim
sklepom o dedovanju, opr. št. D 275/2002
z dne 15. 11. 2004, v korist imetnice: Neže
Langus, Muzejski trg 4, Koper, EMŠO
0805913505067, do 8/300.
Imetnike pravic na nepremičnini s parc.
št. 65 v vl. št. 916, k.o. Koper, v naravi stanovanje v večstanovanjski hiši v Kopru, Muzejski trg 4, št. 16 v izmeri 55,61 m2, vknjiženo
še kot družbena lastnina, v uporabi Tovarne
motornih vozil Tomos, Šmarska cesta 4, Koper, se poziva, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 4. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 13/2007
Os-2380/09
Dolžniku Bernardu Škafarju se v tem izvršilnem postopku postavi začasni zastopnik
Gorazd Balažic, odvetnik v Lendavi, Glavna
ulica 12, ki ima vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 6. 3. 2009
VL 50220/2008
Os-2571/09
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 Milena Susman, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Ostoja Piljić, Koželjeva
ulica 8a, Ljubljana, zaradi izterjave 6.495,94
EUR, sklenilo:
dolžniku Ostoja Piljić, Koželjeva ulica 8a,
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 začasno zastopnico se postavi Ahlin
Doljak Sara, Tovarniška cesta 3, Logatec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
VL 73339/2008
Os-2582/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ul. 3, Maribor, proti dolžniku Benotu Breznik, Rdeči
breg - del 65, Podvelka, zaradi izterjave
714,30 EUR, sklenilo:
dolžniku Benotu Breznik, Rdeči breg
- del 65, Podvelkase, 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
Darko Avsenik, Slomškova 17, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2009
P 2210/2007
Os-2585/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Orion Ltd. d.o.o. –
v stečaju, Dunajska 129, Ljubljana, ki ga zastopa stečajna upraviteljica Katarina Benedik, proti toženi stranki Tomažu Golombošu,
neznanega prebivališča (stalno prebivališče
prijavljeno na naslovu Hudovernikova 11,
Ljubljana), zaradi plačila 62.045,32 EUR,
dne 16. 3. 2009 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki, Tomažu Golombošu, postavi
začasni zastopnik, odvetnik Igor Križanec,
Dalmatinova 5, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2009
III P 1880/2008
Os-2832/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Tadeji Jelovšek Kvaternik v pravdni zadevi tožeče stranke 1. Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana in
2. Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana,
ki ju oba zastopa Biserka Avsec, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Borisu
Oblaku, neznanega naslova (zadnji znani
naslov: Streliška ulica 37a, Ljubljana), zaradi plačila 2.553,22 EUR s pp, dne 22. 10.
2008 sklenilo:
Odvetnik Andrej Doles, Kolodvorska 6,
Domžale, se razreši dolžnosti začasnega
zastopnika v tej pravdni zadevi.
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Toženi stranki Borisu Oblaku, neznanega prebivališča, se postavi nova začasna
zastopnica odvetnica Andreja Medved, Slovenska cesta 55, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2009
VL 91230/2008
Os-2935/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika: Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Dejanu Koppu, Vukovje 28,
Pernica, zaradi izterjave 742,56 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Kopp, Vukovje 28, Pernica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Matjaž Čebular.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009
VL 42012/2008
Os-2936/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Janu Hassa s.p., Jenkova
cesta 23, Velenje, zaradi izterjave 728,61
EUR, sklenilo:
dolžniku Janu Hassa s.p., Jenkova cesta
23, Velenje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Ivan Stošič, Kolodvorska ul. 7, 1000
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2009
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Oklici dedičem
D 112/2008
Os-2309/09
Ahlin Tomaž od Franca, iz Kopra, Bonini
53/a, je med 4. 10. in 9. 10. 2005 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 3. 2009

Oklici pogrešanih
N 53/2008
Os-2983/09
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Terezije Riederle, Gaberje, Kolonija
39, v teku postopek za razglasitev za mrtvo
Kato Stanojev, roj. Zadravec, rojeno 21. 4.
1935 v Gaberju, hčerko Kate in Janeza Zadravec, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešano zastopa skrbnik za posebni
primer Ignac Donko, Gaberje, Kolonija 41.
Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi v roku 3
mesecev po objavi oglasa, sicer bo sodišče
po preteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 12. 12. 2008
N 1/2009
Os-2976/09
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagateljice Ane Požar,
Gornja Košana 42, Košana, postopek o razglasitvi za mrtvega Florjana Belčiča, rojenega 5. 5. 1940, sina Ivane in Antona Belčiča,
nazadnje stanujočega Gornja Košana 45,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Karmen Zavec, univ. dipl. socialna delavka
na Centru za socialno delo Postojna.
O pogrešanem so znani rojstni podatki in
to, da je pogrešan od leta 1984, ko je odšel
neznano kam, iskalne akcije ni bilo, pogrešani pa se ni nikoli več javil.
Sodišče poziva Florjana Belčiča, da se
oglasi ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Florjana Belčiča, da to
sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 3. 4. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Drajne Vasja, Skrilje 21, Dobravlje,
zavarovalno polico, št. 50500008572, na
ime Draščič Vasja, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica, d.d. gnn-304208
Topličanec Štefan, Cesta v Debro 10,
Laško, zavarovalno polico, št. 41601001914
– fond polica, izdala zavarovalnica KD
življenje d.d. gnd-304193
Vogrin Marko, Trebež 257a, Artiče,
zavarovalno polico, št. 50500038594 –
fondpolica azijagarant, izdala zavarovalnica
KD Group. gny-304172
Vogrin Marko, Trebež 257a, Artiče,
zavarovalno polico, št. 5050006115 –
fondpolica Galileo, izdala zavarovalnica KD
Group. gnx-304173

Spričevala preklicujejo
Bergant Tomi, Kapla 9/a, Tabor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2007. gnu-304155
Egartner Franc, Žehenberc 60/b,
Rogatec, spričevalo za voznika motornih
vozil, št. 7122, izdano leta 1978, izdano
pri Šolskem centru Boris Kidrič Celje.
gnf-304141
Erjavec Aleš, Mali Bakovci 2/a, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 3. letnika SSTŠ Murska
Sobota, izdano leta 1992, 1993 in 1994.
gng-304165
Fern Dušan, Gasilska ulica 19, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Škofja
Loka – avtomehanik in voznik kamiona,
izdano leta 1974. gng-304140
Gnidovec Drago, Velika Loka 487a,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole v
Ljubljani, izdano leta 1993. gnh-304139
Grabnar
Klavdija, Aamičeva
11,
Grosuplje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovke šole v Ljubljani – ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 1994 in 1995.
gns-304153
Hočevar Ljudmila, Pod vinogradi 6,
Straža, indeks, št. 18021153, Filozofska
fakulteta, leto izdaje 2002. gnr-304204
Jakomin Tanja, Sveti Anton 4, Pobegi,
indeks, št. 18900475, Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta. gno-304207
Jašarevič Amela, Podvine 33, Zagorje ob
Savi, spričevalo o končani OŠ T. Okrogarja,
izdano leta 2005. gnc-304194
Kavčnik Anton, Pod gradom 31,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje in poklicne
strokovne šole Bežigrad – voznik, izdano
leta 1997. gng-304169
Kavčnik Anton, Pod gradom 31,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne in strokovne šole
Bežigrad Ljubljana – prometni tehnik, izdano
leta 2000. gnf-304170

Kolarič Katja, Rabelčja vas 33, Ptuj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj,
izdano leta 1998. gnl-304185
Marenk Miha, Krnica 36, Zgornje Gorje,
zaključnega spričevala 1. letnika Ekonomske
gimnazije Radovljica, leto izdaje 2008.
gnq-304205
Mestinšek Vladimir, Male Rodne 1,
Rogaška Slatina, spričevalo za voznika
motornih vozil, št. 7105, izdano leta 1978
pri Šolskem centru Borisa Kidrič Celje.
gne-304142
Pelc Anton, Prevole 14, Hinje, diplomo
Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev, št. 86/84, izdana leta 1984.
gne-304167
Petan Rudi, Nad mlini 48, Novo mesto,
diplomo Šolskega centra Novo mesto, št.
I/KS-1210, izdana leta 1988. gnz-304146
Pogačnik Nina, Obirska ulica 21/a,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Ljubljana – Šiška, izdano leta
2007 in 2008. gnr-304154
Princes Tina, Goriška cesta 10, Vipava,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina. gnr-304179
Princes Tina, Goriška cesta 10, Vipava,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina. gnq-304180
Princes Tina, Goriška cesta 10, Vipava,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina. gnp-304181
Princes Tina, Goriška cesta 10, Vipava,
spričevalo 4. letnika srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina. gno-304182
Princes Tina, Goriška cesta 10, Vipava,
maturitetno spričevalo Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina. gns-304178
Rugel Sonja Marija, Linhartova cesta
9, Ljubljana, indeks, št. 41080272, izdala
Medicinska fakulteta. gnn-304158
Sekereš Šarika, Dobrovnik 116, Dobrovnik
– Dobronak, spričevalo Srednje poklicne in
tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta
1992, 1993 in 1994. gnk-304161
Tušič Domen, Kurirska ul. 14, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Vižmarje – Brod.
gnc-304144
Zejko Domjan, Kerenčičeva 10, Radenci,
spričevalo Poklicne kovinarske šole v
Murski Soboti, št. 2863, izdano leta 1983.
gnh-304164
Zver Olga, Ulica Štefana Raja 10,
Turnišče, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
obutvene šole v Kranju, izdano leta 1977
in 1978, izdano na ime Tratnjek Olga.
gnk-304186

Drugo preklicujejo
Amgar Robin, Topniška ulica 31,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19479501, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnv-304200
Assistance Coris d.o.o., Ulica bratov
Babnik 10, 1000 Ljubljana, police
zdravstvenega zavarovanja v tujini z
asistenco Coris: 68615, 68616, 68617,

68619, 68620, 68621, 68622, 68623, 68624,
68625, 68626, 68627, 68628, 68629, 68630,
68631, 68632, 68633, 68634, 68635, 68636,
68637, 68638, 68639, 68640, 68641, 68642,
68643, 68644, 68645, 68646, 68647, 68648,
68649, 68650, 75642, 75643, 75644, 75646,
75647, 75650, 77667, 77668, 77669, 77670,
77671, 77672, 77673, 77674, 77675, 77676,
77677, 77678, 77679, 77680, 81513, 81514,
81515, 81516, 81517, 81518, 81519, 81520,
81521, 81522, 97963, 97964, 97965, 97966,
97967, 97968, 97969, 97970, 97971, 97972,
97973, 97974, 97975, 97976, 97977, 97978,
97979, 97980, 97981, 97982, 97983, 97984,
97985, 97986, 97987, 97988, 97989, 97990,
97991, 97992, 97993, 97994, 97995, 97996,
97997, 97998, 97999, 98000, 140613,
161865, 168062, 184867, 184868, 184869,
184870, 184871, 184872, 184873, 184874,
184875, 184876, 184877, 184878, 184879,
184880, 184881, 184882, 184883, 184884,
184885, 184886, 184887, 184888, 184889,
184890, 184891, 184892, 184893, 184894,
184895, 184896, 184897, 184898, 184899,
184900, 184901, 184902, 184903, 184904,
184905, 184906, 184907, 184908, 184909,
184910, 191866, 191867, 191868, 191869,
191870, 191871, 191872, 191873, 191874,
191875, 191876, 191877, 191878, 191879,
191880, 204518, 216451, 216452, 216453,
216454, 216455, 216456, 216457, 216458,
216459, 216460, 216461, 216462, 216463,
216464, 216465, 216466, 216467, 216468,
216469, 216470, 216471, 216472, 216473,
216474, 216475, 216476, 216477, 216478,
216479, 216480, 216481, 216482, 216483,
216484, 216485, 216486, 216487, 216488,
216489, 216490, 216491, 216492, 216493,
216494, 216495, 216496, 216497, 216498,
216499, 216500, 224821, 224822, 224823,
224824, 224825, 224826, 224827, 224828,
224829, 224830, 224831, 224832, 224833,
224834, 224835, 224836, 224837, 224838,
224839, 224840, 224841, 224842, 224843,
224844, 224845, 224846, 224847, 224848,
224849, 224850, 224851, 224852, 224853,
224854, 224855, 224856, 224857, 224858,
224859, 224860, 224861, 224862, 224863,
224864, 224865, 224866, 224867, 224868,
224869, 224870, 378027, 378028, 378029,
378030, 378322, 378323, 378324, 378325,
378326, 378327, 378328, 378329, 379221,
379381, 379382, 379383, 379384, 379385,
379386, 379387, 379388, 379389, 379390,
379391, 379392, 379393, 379394, 379395,
379396, 379397, 379398, 379399, 379400,
379401, 379402, 379403, 379404, 379405,
379406, 379407, 379408, 379409, 379410,
380223, 380224, 380225, 380226, 380227,
380228, 380229, 380230, 380761, 380935,
381491, 381492, 381493, 381494, 381495,
381496, 381497, 381498, 381499, 381500,
381501, 381502, 381503, 381504, 381505,
381506, 381507, 381508, 381509, 381510,
381511, 381512, 381513, 381514, 381515,
381516, 381517, 381518, 381519, 381520,
382257, 382258, 382259, 382260, 382261,
382262, 382263, 382264, 382265, 382266,
382267, 382268, 382269, 382270, 382271,
382272, 382273, 382274, 382275, 382276,
382277, 382278, 382279, 382280, 386372,
386390, 386394, 386395, 386396, 386397,
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386398, 386399, 386400, 386401, 386402,
386403, 386404, 386405, 386406, 386407,
386408, 386409, 386410, 386411, 386412,
386413, 386414, 386415, 386416, 386417,
386418, 386419, 386420, 386447, 386448,
386449, 386450, 392521, 392522, 392523,
392524, 392525, 392526, 392527, 392528,
392529, 392530, 392531, 392532, 392533,
392534, 392535, 392536, 392537, 392538,
392539, 392540, 394706, 394708, 394728,
397031, 397032, 397033, 397034, 397035,
397036, 397037, 397038, 397039, 397040,
400019, 400020, 400021, 400022, 400023,
400024, 400025, 400026, 400027, 400028,
400029, 400030, 400031, 400032, 400033,
400034, 400035, 400036, 400037, 400038,
400039, 400040, 400041, 400042, 400043,
400044, 400045, 400046, 400047, 400048,
400049, 400050, 414170, 416754, 416895,
416896, 416897, 416898, 416900, 417056,
417057, 417058, 417059, 417060, 417061,
417062, 417063, 417064, 417065, 417066,
417067, 417068, 417069, 417070, 417071,
417072, 417073, 417074, 417075, 417076,
417077, 417078, 417079, 417080, 417595,
417596, 417597, 417598, 417599, 417600,
417601, 417602, 417603, 417604, 417605,
417606, 417607, 417608, 417609, 417610,
419943, 419944, 419945, 419946, 419947,
419948, 419949, 419950, 419951, 419952,
419953, 419954, 419955, 419956, 419957,
419958, 419959, 419960, 419961, 419962,
419963, 419964, 419965, 419966, 419967,
419968, 419969, 419970, 420309, 422186,
432363, 432377, 432378, 432379, 432380,
432381, 432382, 432383, 432384, 432385,
432386, 432387, 432388, 432389, 432390,
433619, 434625, 434642, 437744, 437744,
439075, 439075, 439078, 439078, 439079,
439079, 439080, 439080, 439268, 439269,
439270, 439296, 440705, 440709, 442233,
445132, 445133, 445136, 445137, 445203,
445204, 445205, 445206, 445207, 445208,
445209, 445697, 445700, 445718, 445720,
445738, 446177, 446227, 446228, 446229,
446230, 448204, 449997, 449998, 450691,
450692, 450693, 450694, 450697, 450699,
450852, 451065, 451223, 452842, 452843,
454045, 454466, 455134, 455135, 455138,
455139, 455165, 455166, 455915, 455919,
455926, 455937, 455945, 458473, 459314,
459316, 459439, 459506, 459507, 459952,
459953, 459965, 460581, 460582, 460583,
460584, 460585, 460586, 460587, 460588,
460589, 460590, 463130, 464065, 464076,
465266, 466690, 467047, 467049, 467063,
467438, 467439, 467462, 467463, 467468,
469061, 469681, 469692, 470723, 470723,
472391, 472391, 472392, 472392, 474327,
474461, 474462, 474463, 474464, 474465,
474466, 474467, 474468, 474469, 474470,
474471, 474472, 474473, 474474, 474475,
474476, 474477, 474478, 474479, 474480,
475452, 475735, 475742. Ob-3308/09
Auguštin Boris, Cankarjeva 11, Metlika,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-00045-0/00, ser. št. 188.
gng-304190
Avtoprevozništvo Anita Kohn, Cesta v
Zgornji log 38, Ljubljana, dovolilnico za tretjo
državo – Makedonijo, št. 6188. gnt-304177
Destra d.o.o., Zg. Negonje 11, Rogaška
Slatina, izvod licence za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu, št.
GEoo2390/01325 za vozilo Scania, reg. št.
SG D8-658. gnx-304148
Dolenc Adrijana, Žibrše 30/a, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola Ljubljana. gnu-304201

Eurolog d.o.o., Kovinarska 12, Celje,
dovolilnico za mednarodni cestno tovorni
promet za Rusijo, z oznako 643/09, št.
0442760. gnx-304152
Furman Veronika, Dobrina 56, Žetale,
potrdilo o opravljenem izpitu za delo
s traktorjem in traktorskimi priključki.
gni-304163
Goričan Karl, Polže 24, Nova Cerkev,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-03517-0/01, ser. št. 5891.
gnv-304175
Goričan Karl, Polže 24, Nova Cerkev,
potrdilo za VHF GMDSS postajo, št.
02/09-3411/01, izdano 19. 11. 2001.
gnu-304176
Interalis
d.o.o.,
Dunajska
cesta
106, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244237867, izdano na ime Crnalić
Husein. gnv-304150
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
56/05) neveljavne enotne žige in izkaznice
pooblaščenih inženirjev: Ludvik Bambič,
inž. el., E-0412, Miha Debevc, univ. dipl.
inž. el., E-0147, Martin Lesar, univ. dipl.
inž. el., E-0176, Peter Kokošinek, univ.
dipl. inž. el., E-0186, Jure Bezovšek, univ.
dipl. inž. el., E-0215, Janez Teran, univ.
dipl. inž. el., E-0222, Milan Hribar, univ.
dipl. inž. el., E-1039, Josip Drnulovec, univ.
dipl. inž. grad., G-1769, Peter Intihar, univ.
dipl. inž. str., S-0113, Anton Repnik, inž.
stroj., S-0941, Erih Štefanec, univ. dipl. inž.
str., S-0978, Aleš Habič, univ. dipl. inž. str.,
S-1185, Stanislav Hojnik, univ. dipl. inž.
el., E-0372, Bogdan Alenc, univ. dipl. inž.
el., E-0402, Vasja Doberlet, univ. dipl. inž.
el., E-0327, Vesna Muzlović, inž. gradb.,
G-1359, Gorazd Slamič, inž. gradb., G-1002,
Gvido Premelč, inž. stroj., S-0278, Anton
Bence, univ. dipl. inž. el., E-0624, Matej Erik
Wagner, univ. dipl. inž. el., E-1178, Janez
Režun, univ. dipl. inž. grad. G-1859, Andrej
Klančnik, inž. gradb., G-1542. Ob-3387/09
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
56/05) izkaznice pooblaščenih inženirjev:
Primož Lemut, univ. dipl. inž. el., E-0075,
št. izkaznice 25875, Matjaž Sepin, univ. dipl.
inž. grad., G-1303, št. izkaznice 27043, Igor
Trontel, inž. el., E-0446, št. izkaznice 25807.
Ob-3388/09
Jakič Nejc, Dunajska 113, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63020058, izdala
FRI Ljubljana. gnm-304184
Joras Emil, Ptujska cesta 301,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002996000, izdal Cetis Celje.
gnd-304143
Kalinić Marjan s.p., Videm 18a, Dol pri
Ljubljani, licenco za vozilo, št. 011490/003
in licenco za vozilo, št. 011490/002.
gnz-304171
Kalyuzhina Margaryta, Ukrajina, Ukrajina,
delovno dovoljenje, št. 04244234084.
gnd-304168
Kastelic Božidar, Židovska 12, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-01342-00/96, ser. št. VČ 96-00626.
gnf-304191
Kastelic Božidar, Židovska 12, Maribor,
potrdilo za upravljanje z VHF-GMDSS
postajo, št. 02/09-520/00 z dne 14. 3. 2000.
gne-304192
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Klopčič Stanislav, Britof 138, Kranj,
orožni list, št. OL0028400, izdala UE Kranj.
gnf-304166
Konjajev Aleksandra Lina, Škrabčeva
2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01097830, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gni-304188
Krč Helena, Šorlijeva ulica 11, Kranj,
orožni list, št. OL0028274. gnt-304202
Lazarević Nataša, Pod Grčno 33, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 26108804,
izdala FGG Ljubljana. gnp-304156
Maček Franjo s.p., Malečnik 200,
Malečnik, licenco za avtobus, št. 000362
– za vozilo Volvo z reg. št. MB M9-55C,
veljavna do 15. 4. 2013. gnj-304162
Miklavčič Sabina, Velike Brusnice 31,
Brusnice, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano s strani Ministrstva za zdravje
leta 2002. gnb-304145
Miklavec Borut, Plavje 86 D, Škofije,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-02940-0/04. gnp-304206
Močnik Andraž, Pelechova cesta 41,
Radomlje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500009998000, izdal Cetis Celje.
gnh-304189
Ogrin Borut, Preska 1, Ortnek,
študentsko izkaznico, št. 63020118, izdala
FRI Ljubljana. gnn-304183
Raztresen Tina, Smolnik 11, Polhov Gradec, študentsko izkaznico, št. 11070161, izdala Visoka šola za zdravstvo. gnw-304174
Recek Marko, Nuskova 63, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 21080462,
izdala FDV Ljubljana. gnm-304159
Rehberger Klemen, Kotnikova ulica
12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Ledina. gnj-304187
Rugel Sonja Marija, Linhartova cesta
9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41080272, izdala Medicinska fakulteta.
gno-304157
Sluga David, Badovinčeva 10, Laško,
dovoljenje pilota jadralnega padala, št.
0636/4014, izdano pri Ministrstvu za promet.
gnl-304160
Šemole Matej, Bonini 2/a, Koper –
Capodistria, orožni list, št. DP0003339,
izdala UE Koper. gny-304147
Šinkovec Franc s.p., Šmihel 4,
Žužemberk, licenco skupnosti, št. 001017/M
J48-2-2278/2007 za Markovič Dragoslava.
gnb-304195
Šinkovec Franc s.p., Šmihel 4,
Žužemberk,
licenco
skupnosti,
št.
008496/mj48-2-11378/2007, izdana na ime
Radovič Božo. gnz-304196
Šinkovec Franc s.p., Šmihel 4,
Žužemberk,
licenco
skupnosti,
št.
001017/MJ48-2-2632/2007, izdana na ime
Radovič Božo. gny-304197
Šinkovec Franc s.p., Šmihel 4,
Žužemberk,
licenco
skupnosti,
št.
008496/MJ48-2-1699/2008, izdana na ime
Kikič Damir. gnx-304198
Šinkovec Franc s.p., Šmihel 4,
Žužemberk,
licenco
skupnosti,
št.
008496/mj48-3-1699/2008, izdana na ime
Pavlovič Predrag. gnw-304199
Špec Alojz, Trg svobode 32, Sevnica,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 602813 z
dne 11. 4. 1997. gnw-304149
TGM Žajber Željko s.p., Dolenji Boštanj
54/d, Boštanj, potrdilo za voznika Trivunčević
Pero, št. 0042111/BGD57-2-5348/2006,
izdan dne 21. 9. 2006 z veljavnostjo do
12. 10. 2006. gns-304203
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