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Javni razpisi
Ob-3577/09
Popravek
V javnem razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere (P1B), se popravek nanaša
na drugi odstavek 9. točke Razmerje med
sredstvi na postavkah namenskih sredstev
EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje
kohezijske politike.
Besedilo drugega odstavka 9. točke se
spremeni tako, da glasi:
»Sredstva za subvencijo obrestne
mere:
– v višini 7,6 mio EUR – od tega 7,5 mio
EUR iz sredstev kohezijske politike (85%
sredstev EU – ESRR in 15% sredstev slovenske udeležbe) in 0,1 mio EUR drugi javni
viri – proračun RS.«
Slovenski podjetniški sklad
Ob-3586/09
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33
z dne 30. 4. 2009 se v preambuli javnega
razpisa za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin pri pogodbi št.
JAPTI-4301-5/2009-MJ o prenosu nalog za
izvajanje javnega razpisa za izbor operacij,
z naslovom »Sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin« spremeni
datum »24. 4. 2009« tako, da se nadomesti
s pravilnim datumom, ki se glasi »29. 4.
2009«.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
šT. 331-18/2007/13
Ob-3452/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
73/08, 17/09) (v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št.
277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem
besedilu Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah in
popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in

o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete
ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1),
(v nadaljevanju: Uredba 1698/05/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007
z dne 22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji (UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007,
str. 3),) in
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 – 2013, ki ga je potrdila
Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06
RPO 001 dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 27. 10. 2008, objavlja
javni razpis
za ukrep Povečanje gospodarske
vrednosti gozdov iz PRP 2007–2013 za
leto 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (v
nadaljevanju PRP) iz naslova ukrepa »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov«.
Cilj podpore je izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi preko:
– večje izrabe proizvodnega potenciala
gozdov,
– uvajanja proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa,
– večje varnosti pri delu v gozdu,
in s tem prispevati k povečanju produktivnosti dela v gozdarstvu skladno s cilji nacionalne in EU gozdarske strategije.
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje projektov,
prispelih na javni razpis za ukrep Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP
2007- 2013 za leto 2009 (v nadaljevanju javni razpis) znaša skupno 9.196.958,00 EUR,
za fizične osebe skupno 5.518.175,00 EUR
in pravne osebe, skupno 3.678.783,00 EUR,
in sicer:
– 6.897.718,50 EUR – namenska sredstva EU;
– 2.299.239,50 EUR – slovenska udeležba.

Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007-2013 – namenska sredstva EU;
9201 PRP 2007-2013 – slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
Vse naložbe morajo biti zaključene najkasneje do 5. 9. 2011.
II. Vlagatelji
Vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev za podpore v okviru tega ukrepa so:
1. pravne ali fizične osebe, ki so lastniki
ali solastniki zasebnih gozdov na območju
Republike Slovenije,
2. združenja pravnih in fizičnih oseb lastnikov gozdov na območju Republike Slovenije,
3. občine, ki imajo v lasti gozd na območju Republike Slovenije,
4. zveze občin, ki imajo v lasti gozd na
območju Republike Slovenije.
III. Predmet podpore
Predmet podpore v okviru ukrepa:
Namen A: naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter
pripravo gozdnih vlak;
Namen B: naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni ob predložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu določeno
drugače.
IV/1. Splošni in podrobnejši pogoji za
dodelitev sredstev
1. Vlagatelj mora z naložbo prispevati
k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge:
a) uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu,
b) večja varnost pri delu v gozdu,
c) večja izraba proizvodnega potenciala
gozdov.
2. Vlagatelj mora predložiti vlogo za
dodelitev sredstev iz PRP 2007-2013 na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
Vlogi na posameznem obrazcu morajo biti
priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge.
3. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, priloženih dokazilih, potrdilih, izjavah
morajo biti skladni.
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4. Gozdna posest vlagatelja ne sme
biti manjša od 0,5 ha, razen če je vlagatelj
združenje lastnikov gozdov. V primeru ko je
vlagatelj s.p., mora biti nosilec dejavnosti
lastnik vsaj 0,5 ha gozda.
5. Vlagatelj, ki kandidira za oba namena
(A in B) mora vložiti dve ločeni vlogi.
6. Vlagatelj predloži predračun za načrtovano naložbo, ki je izdan na njegovo ime in
priimek / naziv, kot je razvidno iz prijavnega
obrazca. Pri predračunih za traktor kolesnik
za delo v gozdu mora biti razviden tudi pro
izvajalec in tip vitla.
7. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
a) vlagatelj mora imeti poravnane vse
obveznosti do države,
b) vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v postopku likvidacije (velja za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike).
8. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
9. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
10. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
v gozdove v lasti države ter gozdove v lasti
pravnih oseb, ki so 50 ali več odstotno v lasti države.
11. Če se vlagatelj v skladu s predpisi o javnem naročanju šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja ali izvajalca izveden v skladu z omenjenimi predpisi.
12. Če je vlagatelj občina ali zveza občin, mora biti naložba predvidena v načrtu
razvojnih programov.
13. Sredstva se ne odobrijo vlagatelju,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU.
14. Če je vlagatelj občina ali zveza občin
se lastna sredstva sofinanciranja ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike
Slovenije.
15. Vlagatelj je upravičen do dodelitve
sredstev za naložbe po tem razpisu, če zagotovi, da bo izvajal naložbeno dejavnost
vsaj v obsegu opredeljenim z vlogo, za katero je prejel sredstva, še vsaj naslednjih 5
let po izplačilu sredstev in v tem obdobju
ne bo uvajal bistvenih sprememb oziroma
odtujil naložbo ali jo uporabljal v nasprotju
z namenom dodeljevanja sredstev.
16. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali iz prenehanja ali
premestitve proizvodne dejavnosti.
17. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,
ni upravičen do kandidiranja za sredstva
iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe
izravnalnih plačil za območja z omejenimi
dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva
zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev. Ta določba velja tudi v primeru 18.
in 19. točke tega poglavja.
18. Prejemniku sredstev, pri katerem se
ugotovi, da sredstva uporablja v nasprotju
z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe in
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odločbe o dodelitvi sredstev, ali je sredstva
pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljevanju ARSKTRP) izda odločbo,
s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
19. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti
v osmih dneh od dneva vročitve odločbe za
vračilo sredstev, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
20. Določilo prejšnje točke ne velja, če
je upravičenec pred pretekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev ali pred pretekom rokov za vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil
ARSKTRP o podaljšanju rokov, ki so v skladu s pogoji tega javnega razpisa.
21. Prejemniku sredstev ni treba vrniti že
pridobljena sredstva v primeru kužne rastlinske bolezni, ki prizadene kmetove rastline
ter kadar gre za naslednje primere višje sile
ali izrednih okoliščin:
a) smrt prejemnika sredstev (velja za
fizične osebe),
b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe),
c) razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva ali gozda, če tega ni bilo
mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti,
d) huda naravna nesreča, ki resno prizadene gozd.
22. O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti pristojni organ (ARSKTRP) in predložiti ustrezna dokazila v 10
delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to
zmožna storiti.
23. Če upravičenec/prejemnik sredstev
v primeru višje sile ali izrednih okoliščin
zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev glede rokov in predloži ustrezne
dokaze v 10 delovnih dneh od dneva, ko
je to zmožen storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov
in javnega razpisa ter dosežen namen, za
katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka
54. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08).
24. Upravičenec lahko pri zamudi zaradi
objektivnih razlogov ter zahtevek ponovno
vloži v rokih, ki veljajo za naslednje tekoče
leto, če je za to pred iztekom prvotno določenega roka pridobil soglasje ARSKTRP.
Kot objektivni razlog se poleg višje sile in
izrednih okoliščin štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati.
Ti razlogi so: neugodne vremenske razmere, zamude pri dobavi strojev in opreme,
nepredvidena gradbena dela, ki bistveno
vplivajo na predvideni potek naložbe ipd.
V teh primerih mora upravičenec vložiti obrazložen zahtevek z morebitnimi dokazili, za
spremembo obveznosti na ARSKTRP pred
potekom roka za vložitev zahtevka, določenega v odločbi o pravici do sredstev.
25. Prejemnik sredstev, ki je pridobil
sredstva na podlagi tega razpisa mora vso
dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj 5 let od
dneva izplačila sredstev.

26. Prejemnik sredstev mora na zahtevo
ARSKTRP poročati še pet let od izplačila
sredstev na priloženih obrazcih, ki so dostopni na njeni spletni strani.
27. Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju samem ARSKTRP, MKGP,
revizijskemu organu in drugim nadzornim
organom.
28. Vlagatelj mora vse naložbe, za
katere je prejel podporo po tem razpisu,
označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov
za Program razvoja podeželja RS za leto
2007–2013, ki je dosegljiv na spletni strani:
www.mkgp.gov.si.
IV/2. Splošni in podrobnejši pogoji za
dodelitev sredstev za namen A
1. Gozdna vlaka omogoča letno spravilo vsaj 3 m3 lesa na 100 m gozdne vlake.
Gozdna cesta omogoča letno transport vsaj
10 m3 lesa na 100 m gozdne ceste.
2. Predložena mora biti vsa potrebna
gradbena oziroma druga ustrezna dokumentacija in vsa ustrezna dovoljenja. Gradbena
dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora, varstvu okolja, varstvu kulturne dediščine in gradnji gozdnih prometnic.
3. Za pripravo, gradnjo ali rekonstrukcijo gozdnih prometnic mora biti predložen
izračun Zavoda za gozdove Slovenije, iz
katerega je razvidno zmanjšanje stroškov
gospodarjenja z gozdom.
4. V primeru, da so za pripravo, gradnjo
ali rekonstrukcijo gozdne prometnice vlagatelji zasebni lastniki gozdov iz vplivnega
območja gozdne prometnica (to je območje,
ki ima od novozgrajene prometnice korist),
lahko za to pooblastijo združenje lastnikov
gozdov.
5. Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe,
mora biti iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije razvidno:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis;
c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
IV/3. Splošni in podrobnejši pogoji za
dodelitev sredstev za namen B
1. Vlagatelj za namen B mora imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelj lahko kandidira le z enim
kosom ene vrste mehanizacije in ene vrste
opreme.
3. V primeru nakupa opreme za sečnjo in
spravilo mora imeti lastnik gozda ob predložitvi vloge v lasti vsaj 3 ha gozda, oziroma
posekati ali spraviti vsaj 150 m3 lesa letno
v zasebnih ali občinskih gozdovih na območju Republike Slovenije.
4. V primeru nakupa mehanizacije za
sečnjo in spravilo, razen za strojno sečnjo, mora vlagatelj posekati ali spraviti vsaj
150 m3 lesa letno v zasebnih ali občinskih
gozdovih na območju Republike Slovenije.
5. V primeru nakupa mehanizacije za
strojno sečnjo, mora vlagatelj posekati ali
spraviti vsaj 2.500 m3 lesa letno v zasebnih
ali občinskih gozdovih na območju Republike Slovenije.
6. V primeru, da vlagatelj kandidira za
nakup traktorja kolesnika za delo v gozdu
s gozdarskim fiksnim vitlom, mora ta stroj
imeti naslednje karakteristike: minimalno
moč 40 kW, pogon na vsa 4 kolesa, kabi-
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no ojačano z varnostnim lokom, zaščiteno
podvozje, fiksen gozdarski vitel, kar mora
biti razvidno iz predračunov.
7. V primeru, da vlagatelj kandidira za
nakup traktorja kolesnika za delo v gozdu
s snemljivim ali tritočkovnim vitlom, mora ta
stroj imeti naslednje karakteristike: minimalno moč 40, maksimalno moč 100 kW, pogon
na vsa 4 kolesa, kabino ojačano z varnostnim lokom, zaščiteno podvozje, snemljiv
ali tritočkovni vitel, kar mora biti razvidno iz
predračunov. Vlagatelj lahko kandidira za
omenjeni traktor kolesnik za delo v gozdu
samo, če ima v lasti več kot 10 ha gozdnih
površin.
8. V primeru nakupa mehanizacije ter
opreme za sečnjo in spravilo lesa mora
upravičenec oziroma uporabnik te mehanizacije ali opreme za sečnjo in spravilo
lesa v roku 2 let od prejema (vročitve) odločbe o pravici do sredstev predložiti dokazilo o opravljenem tečaju varnega dela ali
druga ustrezna dokazila, ki se nanašajo na
usposobljenost za varno delo v gozdu, za
mehanizacijo oziroma opremo za katero se
vlagatelj prijavlja na razpis.
Uporabniki (fizične osebe-zasebni lastniki gozdov) so lahko le člani istega kmetijskega gospodarstva kot vlagatelj oziroma
člani istega gospodinjstva kot vlagatelj, kar
je razvidno iz evidence gospodinjstev.
Ustrezna dokazila za fizične osebe (zasebni lastniki gozdov) so:
– potrdilo o tečaju varnega dela upravičenca oziroma uporabnika mehanizacije
ali opreme za sečnjo in spravilo lesa, ki
ga izdaja Zavod za gozdove Slovenije ali
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije na
podlagi opravljenega omenjenega tečaja za
mehanizacijo oziroma opremo za katero se
vlagatelj prijavlja na razpis ali
– potrdilo o opravljenem usposabljanju
za delo v gozdu, katerega izvaja Srednja
gozdarska in lesarska šola Postojna, za
upravičenca oziroma uporabnika mehanizacije ali opreme za sečnjo in spravilo lesa
za katero se vlagatelj prijavlja na razpis ali
– potrdilo o opravljenem srednjem poklicnim gozdarskim, srednje strokovnim
gozdarskim ali fakultetnim gozdarskim izobraževanjem upravičenca oziroma uporabnika te mehanizacije ali opreme za sečnjo
in spravilo lesa.
Ustrezna dokazila za fizične osebe (samostojni podjetniki) in pravne osebe so:
– potrdilo o opravljenem usposabljanju
za delo v gozdu, katerega izvaja Srednja
gozdarska in lesarska šola Postojna za delavce, ki bodo delali z to mehanizacijo oziroma opremo za katero se vlagatelj prijavlja
na razpis ali
– potrdilo o opravljenem srednjem poklicnim gozdarskim, srednje strokovnim
gozdarskim ali fakultetnim gozdarskim izobraževanjem za delavce, ki bodo delali
z mehanizacijo oziroma opremo za katero
se vlagatelj prijavlja na razpis.
9. Če vlagatelj zahtevanih pogojev ne
more izpolniti v lastnem gozdu, mora predložiti dokazilo, da ima v Republiki Sloveniji
registrirano dejavnost za izvajanje sečnje
in spravila ali dejavnost opravlja v okviru
strojnega krožka.
10. Pri nakupu nove mehanizacije ali
opreme za sečnjo in spravilo lesa ni nobenih omejitev, če sta obstoječa mehanizacija
ali oprema za sečnjo in spravilo lesa mlajši
od življenjske dobe, in sicer:

a) 10 let za mehanizacijo za sečnjo in
spravilo lesa,
b) 8 let za opremo za sečno in spravilo
lesa.
11. V primerih, ko je obstoječa mehanizacija ali oprema za sečnjo in spravilo
lesa starejša od navedene življenjske dobe,
mora biti nova mehanizacija in oprema za
25% zmogljivejša od obstoječe (nadomestne naložbe).
12. Podpora naložbam v sečnjo in spravilo lesa mora biti v skladu z gozdnogojitvenim načrtom, kar dokazujejo kopije tehnoloških delov gozdno gojitvenih načrtov, ki se
glasijo na ime vlagatelja.
V. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za naložbe iz namena A so:
– stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in opreme;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in opreme;
– prispevek upravičenca v naravi je lastno delo investitorja, ki ga potrdi Zavod za
gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS);
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo projekta, in sicer honorarji projektantom, inženirjem, svetovalcem študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti do
višine 10% priznanih upravičenih stroškov
naložbe.
V primeru, ko vlagatelj tudi po pozivu
ARSKTRP na dopolnitev ne priloži dokazil
za uveljavljanje splošnih stroškov, se mu ti
ne priznajo.
Upravičeni stroški za naložbe iz namena B so:
– stroški nakupa in dobave nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo,
– stroški usposabljanja za delo z novo
mehanizacijo, vezano na investicijo,
– stroški nakupa osebne zaščitne opreme za delo s stroji in opremo, vezano na
investicijo,
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Naložba ne sme biti zaključena pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
Do sofinanciranja so upravičeni stroški
naložb, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2007
do 5. 9. 2011.
Za namen B so upravičeni samo stroški,
ki so nastali po 1. 1. 2009.
Kot začetek stroška se šteje prevzem
katerekoli obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
Splošni stroški, kot so honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki
so povezani z naložbo, so lahko nastali tudi
med 1. 1. 2002 in 1. 1. 2007.
Naložba mora biti končana pred vložitvijo
zahtevka za izplačilo sredstev. Kot dokončanje oziroma zaključek naložbe se šteje:
za namen A:
– za gradnjo gozdne ceste zapisnik
o strokovnem pregledu gozdne ceste, ki ga
izvede ZGS,
– za rekonstrukcijo gozdnih cest gradbena situacija, ki jo potrdi ZGS,
– za gozdne vlake obrazec strokovnega
pregleda vlake, ki ga izvede ZGS.
za namen B:
– plačani računi za mehanizacijo oziroma opremo za sečnjo in spravilo lesa.
Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/05/ES ter pred-
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pisov, ki iz tega izhajajo, se podpora ne
dodeli za:
1. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
2. stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema, itd);
3. bančne stroške in stroške garancij;
4. stroške promocije;
5. nakup rabljene gozdarske mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo;
6. naložbe za dejavnost trgovine.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj
ne bo priložil zahtevanih podatkov oziroma
bodo podatki nepravilni se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na
podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo
projekt dosegel določeno število točk.

Merila

Najvišje
možno št.
točk

l. Proizvodni vidik naložbe

30

ll. Ekonomski vidik naložbe

60

III. Regionalni vidik naložbe
Skupaj

10
100

Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki
bodo pri ocenjevanju prejele nad 50 točk.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je naslednja: od 50% do 60% se
zagotovi iz javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja) in 1/4 zagotovi Republika Slovenija. Končni prejemnik zagotovi od 40%
do 50%.
2. Stopnja sofinanciranja za hribovska
gorska območja OMD, druga območja OMD,
območja s posebnimi omejitvami OMD in
območje Natura 2000 je 60% opravičljivih
stroškov.
3. Stopnja sofinanciranja za območja
izven hribovskih gorskih območjih OMD,
drugih območjih OMD, območjih s posebnimi omejitvami OMD in območjih Natura
2000 je 50% opravičljivih stroškov.
4. V primeru, da vlagatelj uveljavlja višji procent sofinanciranja za naložbe, mora
imeti v lasti več kot 50% gozdne posesti
v hribovskih gorskih območjih OMD, drugih območjih OMD, območjih s posebnimi
omejitvami OMD in območjih Natura 2000.
Če je vlagatelj združenje lastnikov gozdov,
in uveljavlja višji procent sofinanciranja za
naložbe, morajo imeti lastniki gozdov, ki pooblastijo združenje lastnikov gozdov skupno
v omenjenih območjih več kot 50% gozdne
posesti.
5. Najnižji znesek dodeljene javne pomoči znaša 500 EUR, najvišji znesek dodeljene
javne pomoči pa 500.000 EUR. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju
2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi
največ 500.000 EUR pomoči.
6. Celotni prispevek v naravi se prizna do
priznane vrednosti naložbe, kot je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto. Seznam najvišjih
priznanih vrednosti se nahaja v razpisni dokumentaciji, ki je priloga k temu razpisu.
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8. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti originalne račune z izvirnimi
dokazili o njihovem plačilu, ki se glasijo na
upravičenca.
V primeru večjih gradbenih del (gradnja
gozdne ceste) priloži še:
– začasne oziroma končno gradbeno
situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega
nadzornega organa, izvajalca in upravičenca,
– poročilo o opravljenem delu, podpisano
s strani upravičenca.
9. Za izplačila sredstev v tekočem letu
morajo upravičenci zahtevek za izplačilo
s prilogami poslati na ARSKTRP.
10. Zahtevki za izplačilo s prilogami se
vlagajo od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta
v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi
o pravici do sredstev. Zahtevki s prilogami,
ki bodo poslani med 6. 10. in 5. 11. tekočega leta, bodo zavrženi. Upravičenci lahko
ponovno pošljejo zahtevke s prilogami od
6. 11. do 31. 12. tekočega leta.
11. V skladu s postopkom določenim
z Uredbo se izberejo projekti do porabe
sredstev, razpisanih za ta namen v določenem obdobju izvajanja PRP 2007–2013.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor končnih prejemnikov,
– merila in točkovnik za ocenjevanje
vlog,
– seznam upravičenih stroškov in priznani delež prispevka v naravi,
– prijavni obrazec:
– osnovni podatki o vlagatelju in naložbi,
– dokazila, izjave, potrdila končnega
prejemnika.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu s to razpisno
dokumentacijo.
IX. Rok in način prijave
Vlogo se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije in je dosegljiv
na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana
ali oddati v vložišče na naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana od
naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje do objave
obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo
objavljen na spletnih straneh MKGP.
Sestavni deli vloge morajo biti speti ali
vloženi v mape po vrstnem redu ter oddani
v zaprti pošiljki, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja na ovojnici vloge
in označeni z oznako javnega razpisa za
katerega se prijavljajo za naložbo:
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz
PRP 2007-2013 za leto 2009 / namen A«
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz
PRP 2007-2013 za leto 2009 / namen B«.
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Na ovojnici vloge mora biti razviden tudi
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na
pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja. Vloge z nepravilno označenimi
ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo
vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po
vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, se
v primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so
prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz
vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in čas
(ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na
vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene
vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.

Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo
popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način kot je
določen za vložitev vloge.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca
šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to
odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe oziroma
investicijskega programa s strani upravičenca, šteje kot odstop od izvedbe naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št.1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma ime podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
XI. Seznam gozdarske mehanizacije in
opreme
Gozdarska mehanizacija in
oprema
1. Mehanizacija za strojno
sečnjo
Stroj za sečnjo na kolesnem
podvozju
Stroj za sečnjo na goseničnem
podvozju
Procesorska – harvesterska
glava
Gozdarski zgibni prikoličar
(Forwarder)

Koda
stroja

102
103
104
207
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Gozdarska mehanizacija in
oprema
2. Mehanizacija za sečnjo
Rezalna ali ščipalna glava
za sečnjo do maks. sečnega
premera fi 30 cm (brez funkcije
kleščenja, z ali brez funkcije
zbiranja)
Rezalna ali ščipalna glava
za sečnjo do maks. sečnega
premera fi 50 cm (z funkcijo
kleščenja)
3. Mehanizacija za spravilo lesa
Traktor kolesnik za delo v gozdu
s fiksnim gozdarskim vitlom
Traktor kolesnik za delo v gozdu
s snemljivim ali tritočkovnim
vitlom
Zgibni traktor za delo v gozdu
Traktor goseničar za delo
v gozdu
Mali traktor goseničar za delo
v gozdu z ročnim upravljanjem
Traktorska gozdarska prikolica
(z nakladalno napravo) in
s pogonom
Traktorska gozdarska prikolica
(z nakladalno napravo) brez
pogona
Žični žerjav brez lastnega
motorja
Žični žerjav z lastnim motorjem
Žični žerjav na tovornjaku

Koda
stroja
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Gozdarska mehanizacija in
oprema
Voziček za žični žerjav –
samohodni
Voziček za žični žerjav –
univerzalni
4. Oprema za sečnjo in spravilo
Motorna žaga
Osebna zaščitna sredstva za
delo s stroji in opremo (zaščitna
obutev, zaščitna čelada
z mrežico in glušniki, zaščitne
rokavice, zaščitna obleka)
Mali vitel za motorne žage (brez
pogonske motorne žage)
Mali vitel za motorne žage
(skupaj s pogonsko motorno
žago)
Enobobenski gozdarski vitel –
tritočkovni priklop – mehansko
krmiljen
Enobobenski gozdarski
vitel – tritočkovni priklop –
elektrohidravlično krmiljen
Dvobobenski gozdarski
vitel – tritočkovni priklop –
elektrohidravlično krmiljen
Gozdarski vitel – vgradni
enobobenski
Gozdarski vitel – vgradni
dvobobenski

106

107

201a
201b
202
203
204
205
206
208
209
210

Koda
stroja

Samostojni vitel s svojim
motorjem

211
212
301

302
303
304
305
306
307
308
309
312
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Gozdarska mehanizacija in
oprema
Kleščni nosilnik za spravilo lesa
Kleščni nosilnik za spravilo lesa
s stranskim pomikom roke
Kleščni nosilnik za spravilo
lesa s stranskim pomikom
teleskopske roke
Traktorski teleskopski žerjavni
nakladalnik za les
Gozdarske klešče (za
nakladalnik)
Komplet za daljinsko upravljanje
Komplet za predelavo
iz hidravličnega
v elektrohidravličnega
krmiljenja
Traktorske gozdarske verigekolesne za 4 kolesa
Odrivna deska
Odrivna deska s kleščami za
sortiranje
Naletna deska z nastavki
za pritrditev vitlov (vključno
s smerni škripci)
Varovalna kabina traktorja
z dodanimi zunanjimi cevnimi
ojačitvami
Prednja utež in spodnja zaščita
traktorja
Zračno vzmeteni traktorski
sedež

1113
Koda
stroja
313

XII. Seznam info točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP
Agencija RS za kmetijske trge in raz
voj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, klicni center 01/580-77-92, e-naslov:
aktrp@gov.si.

Seznam kontaktnih telefonskih številk po območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije
Ulica

Pošta

Telefon

Faks

1

OE Tolmin

Tumov drevored 17

5220 Tolmin

05/38-01-240

05/38-01-260

2

OE Bled

Ljubljanska c. 19

4260 Bled

04/57-50-300

04/57-41-069

3

OE Kranj

C. Staneta Žagarja 27b

4000 Kranj

04/20-24-200

04/20-11-947

4

OE Ljubljana

Tržaška 2

1000 Ljubljana

01/24-10-600

01/24-10-640

5

OE Postojna

Vojkova 9

6230 Postojna

05/70-00-610

05/70-00-628

6

OE Kočevje

Rožna ul. 39

1330 Kočevje

01/89-55-276

01/89-55-275

7

OE Novo mesto

Gubčeva 15

8000 Novo mesto

07/39-42-550

07/39-42-560

8

OE Brežice

C. bratov Milavcev 61

8250 Brežice

07/49-91-600

07/49-91-613

9

OE Celje

Ljubljanska 13

3000 Celje

03/42-55-187

03/42-55-190

10

OE Nazarje

Savinjska cesta 4

3331 Nazarje

03/83-93-770

02/58-31-509

11

OE Slovenj Gradec

Vorančev trg 1

2380 Slovenj Gradec

02/88-39-220

02/88-39-236

12

OE Maribor

Tyrševa 15

2000 Maribor

02/23-41-615

02/23-41-633

13

OE Murska Sobota

Arh. Novaka 17

9000 Murska Sobota

02/53-49-500

02/53-04-910

14

OE Sežana

Partizanska 49

6210 Sežana

05/70-74-400

05/73-42-356

314
315
316
317
319

320
321
322
323
324
325
326
327
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Seznam kontaktnh oseb Kmetijsko gozdarske zbornice
KGZS

Ulica

Pošta

Telefon

1

Zavod Ljubljana

Andrej Andoljšek

Škrabčev trg 19

1310 Ribnica

01/836-94-24

2

Zavod Kranj

Tatjana Grilc

Iva Slavca 1

4000 Kranj

04/280-46-33

3

Zavod Novo mesto

Zdenka Kramar

Šmihelska 14

8000 Novo mesto

07/373-05-74

4

Zavod Nova Gorica

Egon Rebec

Sejmiška 1

6210 Sežana

05/731-28-54

5

Zavod Murska Sobota

Slavko Petovar

Štefana Kovača 40

9000 Murska Sobota

02/539-14-42

6

Zavod Maribor

Stanka Klemenčič-Kosi

Vinarska 14

2000 Maribor

02/228-49-54

7

Zavod Ptuj

Felicita Domiter

Ormoška 28

2250 Ptuj

02/749-36-39

8

Zavod Celje

Darja Jeriček

Trnoveljska cesta 1

3000 Celje

02/824-69-23

Mojca Krivec

03/490-75-86
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 430-30/2009-1
Ob-3450/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Republiko Bosno in Hercegovino o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju (Uradni list RS-MP, št. 04/96),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov
Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list
RS, št. 69/00, RS-MP, št. 17/96), Protokola
sedmega zasedanja Skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, podpisanega 10. januarja 2008 v Ljub
ljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino v letih 2010–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki
izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne
projekte v letih 2010–2011 (in sicer krajših
obiskov do 12 dni in daljših obiskov do 3
mesecev) na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.

2. Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika o kazalcih in merilih
znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni
list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07).
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski
vodja in vodja projekta iz Bosne in Hercegovine morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določajo pristojne institucije (v BiH: Ministrstvo za civilne zadeve, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo,
Ministrstvo za zunanje zadeve, Oddelek za
mednarodno znanstveno, tehnično, izobra-

ževalno, kulturno in športno sodelovanje,
Musala 2, 71000 Sarajevo, Federalno ministrstvo za izobraževanje in znanost, Stjepana Radića 33, 88000 Mostar in Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Srbske, 78000 Banja Luka. Kontaktna oseba
v BiH je Ammar Miraščija, Ministrstvo za
civilne zadeve, tel. 00387 492597, email:
Ammar.Mirascija@ncp-fp.ba.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009 (razpisi v letu 2008), poglavje J –
Mednarodno znanstveno sodelovanje, št.
6319-5/2008-1, z dne 3. 3. 2008 in v skladu
s sklepom 64. seje ZSA z dne 16. 3. 2009.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, v nadaljnjem besedilu:
mešana komisija). Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda Upravni odbor agencije
na podlagi izbire mešane komisije, na katero je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2011 znaša okvirno 85.000 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju mešane komisije, ki bo predvi-
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doma potekalo v drugi polovici leta 2009
v Bosni in Hercegovini.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Bosni in Hecegovini;
– stroške bivanja za raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Sloveniji
v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor)
ali izjemoma v primeru zasedenosti domov
v hotelu B kategorije (***), vendar največ
do 100 EUR dnevno (za kratke obiske –
do 14 dni), ob daljših obiskih pa v primeru
zasedenosti domov največ do 1.252 EUR
mesečno;
– dnevnice za raziskovalce iz Bosne in
Hercegovine ob obiskih v Sloveniji do višine
določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08,
v nadaljevanju: uredba).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.
Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Vlado Republike Slovenije in Bosno in Hercegovino v letih 2010–2011« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki
so pravočasno oddane v pisni in elektronski
obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije najkasneje do 30. 6.
2009 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti
iz Slovenije do 30. 6. 2009, najkasneje do
12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki
(ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-BA-03-A/2009) in
B (ARRS-MS-BA-03-B/2009). Obrazca A in
B morata najkasneje 30. 6. 2009 do 12. ure
prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi
na naslov: razpis-BIH10-11@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz
obrazca A so zaželjeni obrazci v wordovem
formatu). Elektronske prijave morajo biti
vsebinsko popolnoma enake kot pisne, 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 6. 7. 2009 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-3587/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list Republike Slovenije, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 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 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08 in
26/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08, v nadaljevanju PPIPRS), dopolnjenega Programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007 – 2013 (sklep Vlade RS
št. 31001-1/2009/3 z dne 5. 3. 2009), Sklepa o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo
republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije (Uradni list RS, št. 77/05), Zakona
o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02,
51/04 – EZ-A), Programa dela Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije za leto 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 6882,
6966 – 2009 – NS med Ministrstvom za
gospodarstvo in Javno agencijo Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
z dne 6. 5. 2009 ter Soglasja Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko k pogodbi o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij z naslovom Sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v gospodarstvo (št.II) (št.
3083-39/2007/36 z dne 28. 4. 2009), Mnenja
Ministrstva za finance o shemi »de minimis«
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013«, de minimis, z dne 23. 2. 2007,
št. priglasitve M002-5715334-2007 (dopolnitve z dne 23. 4. 2007 in 26. 9. 2007, št.
priglasitve M002-5715334-2007/I), 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), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 17/09), Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013 (po-
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trjenega s strani Evropske Komisije z dne
21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051
PO 001), Sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko št.
3083-39/2007/37 o potrditvi instrumenta
z dne 28. 4. 2009 in Predhodnega soglasja
Ministrstva za gospodarstvo javnemu razpisu, št. 475-26/2008/15 z dne 24. 4. 2009,
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije (v nadaljevanju JAPTI), Dunajska
156, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje zaposlitev
raziskovalcev ob prehodu v podjetja
(št. II)
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 javnega razpisa
Naročnik: naročnik javnega razpisa je
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za
podjetništvo in konkurenčnost, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (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: izvajalec javnega razpisa je
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska 156, Ljubljana (v nadaljevanju JAPTI). Agencija nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem
javnem razpisu v vlogi agenta.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je povečati kakovost in
praktično uporabnost znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela, pretok znanja
med znanstveno raziskovalno sfero ter gospodarstvom in spodbujanje sodelovanja
med raziskovalnimi instituti, univerzami ter
gospodarstvom.
Razpis je usmerjen v krepitev človeških
virov za potrebe gospodarstva s spodbujanjem povečevanja deleža vrhunsko izobraženega in visoko kvalificiranega kadra
v gospodarstvu, s poudarkom na razvoju
naravoslovno-tehničnih znanj.
V okviru tega razpisa se spodbuja mobilnost raziskovalcev ob prehodu v podjetja in
s tem prenos znanja v naše gospodarstvo.
Hkrati želimo s sofinanciranjem zaposlitev
raziskovalcev ob prehodu v podjetja, le-ta
okrepiti z znanstveno aplikativnim razvojno
raziskovalnim človeškim potencialom.
Razpis omogoča podjetjem, ki v RS
opravljajo poslovno dejavnost, da pridobijo
ustrezne vrhunske kadre tako iz Slovenije
kakor tudi iz tujine.
3. Cilj razpisa: cilj razpisa je letno podpreti vsaj 30 prehodov raziskovalcev iz inštitucij
znanja v gospodarstvo in vsaj 10 prehodov
raziskovalcev iz velikih podjetij v mikro, mala
in srednje velika podjetja in jim zagotoviti kakovostna delovna mesta v podjetjih, ki bodo
omogočala učinkovitejšo uporabo znanja za
gospodarsko rast in razvoj.
4. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja.
Sofinanciranje predmeta razpisa se izvaja
v dveh ločenih sklopih, in sicer:
Sklop A: sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz univerz
in raziskovalnih organizacij (raziskovalna or-
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ganizacija iz RS mora biti neprofitna v smislu, da ni registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 42/06,
60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 –
ZSReg-B in 67/07, in 69/08 – ZTFI, 10/08
in 68/08) – v nadaljevanju: institucij znanja,
zaposlili v gospodarstvu (podjetjih) za obdobje 24 mesecev od datuma nastopa dela.
Kot raziskovalci se v tem sklopu pojmujejo
magistri (z znanstvenim magisterijem), doktorji znanosti in mladi raziskovalci v zaključni
fazi pridobitve znanstvenega naziva oziroma enakovredna stopnja izobrazbe.
Sklop B: sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz velikih
podjetij zaposlili v mikro, malih in srednje
velikih podjetjih za obdobje 24 mesecev od
datuma nastopa dela.
Prijavitelj lahko v okviru tega razpisa prijavi za sofinanciranje zaposlitve več oseb,
vendar mora za vsakega posameznika priložiti posebno vlogo. Podjetje se lahko prijavi
na oba sklopa, vendar z različnimi raziskovalci (z eno osebo se lahko prijavi na le en
sklop).
5. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev razpisa
so:
Sklop A: 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, 67/07
– ZTFI, (100/07 in 69/08 – popr.), 10/08,
68/08) – v nadaljevanju ZGD-1.
Sklop B: mikro, mala in srednje velika
podjetja in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja/MSP), registrirani po
ZGD-1.
6. Pogoji za kandidiranje
Sklop A
6.1.A. Splošni pogoji za kandidiranje –
prijavitelji:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo
podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki, ki so registrirani po ZGD-1;
– na dan oddaje vloge opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji in so vpisani v sodni oziroma drug ustrezen register;
– da so na zadnji dan preteklega koledarskega leta gledano na dan odpiranja
vlog zaposlovali najmanj 1 osebo za polni
delovni čas;
– da na dan oddaje vloge niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave
ali likvidacije;
– na dan oddaje vloge 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 (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št.
44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo
manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če
izpolnjujejo pogoje iz Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2);
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do Republike Slovenije;
– so bila ob zaključku preteklega koledarskega leta glede na datum oddaje vloge
v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s 3.
odstavkom 11. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventno-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
126/07); podjetje je kapitalsko ustrezno, če
je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste
poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je
izpostavljen pri opravljanju teh poslov;
– ni na seznamu poslovnih subjektov
v Sklepu o objavi seznama poslovnih sub
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07,
29/08, 55/08 in 91/08);
– niso za iste upravičene stroške že pridobili ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz javnih sredstev državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov;
– da po Standardni klasifikaciji dejavnosti
2008 dejavnost prijavitelja ne spada v naslednja področja: 01 Kmetijska proizvodnja in
lov ter z njima povezane storitve, 02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov in 05 Pridobivanje premoga;
– da skupni znesek pomoči podjetju na
podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00
EUR v cestno-prometnem sektorju) v obdobju treh let oziroma kot je to določeno
v Uredbi ES št. 1998/2006 in v veljavni slovenski zakonodaji in zakonodaji Evropske
Unije s tega področja.
6.2.A. Posebni pogoji za kandidiranjeprijavitelji:
Zaposlitev v gospodarstvu na podlagi predmetnega razpisa mora biti za polni
delovni čas, za obdobje najmanj dveh let
oziroma 24 mesecev od dneva zaposlitve.
V primeru, da je zaposlitev realizirana za
krajši čas, mora podjetje vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila.
Zaposlitev raziskovalcev ne sme nadomestiti drugih raziskovalcev v podjetju,
ampak se morajo ti raziskovalci zaposliti
na novih delovnih mestih v podjetju in morajo znotraj podjetja delati na raziskavah,
razvoju, inovacijah (v nadaljevanju: RRI),
na področju RS. V primeru, da raziskovalci
ne opravljajo aktivnosti, sofinanciranih po
tem javnem razpisu, na področju ozemlja
Republike Slovenije, mora podjetje vrniti
vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila. Izjema velja za morebitna
usposabljanja, potrebna za izvajanje aktivnosti, navedenih v vlogi prijavitelja.
Podjetje mora upoštevati načelo kumulacije državnih pomoči, kar potrjuje s podpisom izjave (Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja).
Prijavitelj mora za namene predmetnega
razpisa voditi posebno, ločeno knjigovodsko
evidenco stroškov, ki so predmet sofinanciranja in neupravičenih stroškov, kar potrdi
s posebnim potrdilom ob predložitvi vloge.
6.3.A. Pogoji za kandidiranje –raziskovalci:
Raziskovalci, ki se bodo s prehodom iz
institucij znanja v gospodarstvo zaposlili pri
prijavitelju morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo uspešno zaključen znanstveni
magisterij ali doktorat (v nadaljevanju: magisterij ali doktorat) oziroma imajo status
mladega raziskovalca in so v zaključni fazi
pridobitve znanstvenega naziva z naravoslovno-tehničnega področja ali industrijske-

ga oblikovanja (to pomeni, da imajo na dan
oddaje vloge pozitivno ocenjeno znanstveno
delo in so v postopku zagovora znanstvenega naziva; v tem primeru morajo pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi po tem razpisu
izpolniti pogodbene obveznosti, ki jih imajo
po pogodbi o financiranju podiplomskega
usposabljanja mladega raziskovalca, sklenjeni med Javno agencijo za raziskovalno
dejavnost RS, raziskovalno organizacijo in
mladim raziskovalcem) iz področja, ki po
šifrantu raziskovalnih področij (http://www.
arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp)
ne sodi med družboslovne in humanistične
vede (izjema 5.12.02 –področje industrijskega oblikovanja);
– da so bili v zadnjih 3 letih (od datuma
oddaje vloge na javni razpis) v skupnem
trajanju vsaj 12 mesecev zaposleni v instituciji oziroma institucijah znanja s sedežem
v Republiki Sloveniji (v tem primeru mora biti
raziskovalna organizacija neprofitna v smislu, da ni registrirana po ZGD-1), v državah
članicah EU ali v tretjih državah;
– da je bila njihova zadnja zaposlitev
(delovno razmerje) v instituciji oziroma institucijah znanja s sedežem v Republiki Sloveniji (v tem primeru mora biti raziskovalna
organizacija neprofitna v smislu, da ni registrirana po ZGD-1), v državah članicah EU
ali v tretjih državah;
– da se bodo najkasneje v obdobju 6
mesecev od datuma pozitivnega sklepa
o dodelitvi sredstev zaposlili pri predlagatelju vloge, kar se v vlogi izkazuje z ustreznim
dokazilom o nameravani zaposlitvi s podpisom obeh strank (predpogodba, pismo
o nameri, ipd.) ter po realizirani zaposlitvi
s pogodbo o zaposlitvi;
– v primeru zaposlitve raziskovalca, ki
ima izobrazbo, pridobljeno na univerzi, locirani v tretji državi (izven EU), je pogoj
za prijavo na predmetni razpis, da ima ta
oseba v RS že priznano doseženo stopnjo
izobrazbe za namen zaposlovanja, v skladu
z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. Izjemoma to ni potrebno za osebe, ki
so izobrazbo pridobile na univerzah, ki se
uvrščajo med prvih 500 univerz na svetu po
lestvici šanghajske univerze (v zaključenem
letu pred posameznim odpiranjem vlog (za
leto 2008: http://arwu.org/rank2008/en2008.
htm). V primeru, da je izobrazba pridobljena
na univerzi v državah EGP in Švicarske konfederacije in je poklic v RS v skladu z veljavno zakonodajo reguliran, je pogoj za prijavo
na razpis tudi odločba o priznani poklicni
kvalifikaciji v RS (reguliran poklic je definiran v Evidenci reguliranih poklicev oziroma
reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki
Sloveniji – Uradni list RS, št. 50/06);
– v primeru zaposlitve raziskovalca, ki
ima izobrazbo, pridobljeno na univerzi, locirani v državi v EU in katere poklic je v RS
v skladu z veljavno zakonodajo reguliran, je
pogoj za prijavo na razpis odločba o priznani
poklicni kvalifikaciji v RS;
– zaposlitev pri prijavitelju mora biti sklenjena za polni delovni čas, za obdobje najmanj dveh let od dneva zaposlitve.
Sklop B
6.1.B. Splošni pogoji za kandidiranje –
prijavitelji:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo
podjetja/MSP, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so mikro, mala in srednje velika
podjetja ali samostojni podjetniki, ki so na
dan prijave v RS registrirani po ZGD-1 (ve-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
likost določena v skladu z definicijo mikro,
malih (majhnih) in srednje velikih podjetij iz
Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008,
z dne 6. 8. 2008 in je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji);
– na dan oddaje vloge opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji;
– da na dan oddaje vloge niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave
ali likvidacije;
– na dan oddaje vloge 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 (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni
list RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja,
ki delujejo manj kot tri leta od registracije,
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah, razen če izpolnjujejo pogoje iz
Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(ZPRPGDT-UPB2);
– da so gospodarske družbe, ki v skladu
s 527. členom ZGD-1 niso kapitalsko povezane z gospodarskimi družbami iz katere
prihaja raziskovalce ter da niso upravljavsko
in/ali interesno povezana podjetja (v smislu sorodstvenega razmerja ali zakonske
zveze);
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do Republike Slovenije;
– da so bila ob zaključku preteklega koledarskega leta glede na datum oddaje vloge v stanju kapitalske ustreznosti v skladu
z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 126/07).
Podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg
njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih
opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljeno
pri opravljanju teh poslov);
– ni na seznamu poslovnih subjektov
v Sklepu o objavi seznama poslovnih sub
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07,
29/08, 55/08 in 91/08);
– niso za iste upravičene stroške že pridobili ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz javnih sredstev državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov;
– da po Standardni klasifikaciji dejavnosti
2008 dejavnost prijavitelja ne spada v naslednja področja: 01 Kmetijska proizvodnja in
lov ter z njima povezane storitve, 02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov in 05 Pridobivanje premoga;
– da skupni znesek pomoči podjetju na
podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00
EUR v cestno-prometnem sektorju) v obdobju treh let oziroma kot je to določeno
v Uredbi ES št. 1998/2006 in v veljavni slovenski zakonodaji in zakonodaji Evropske
Unije s tega področja.
6.2.B. Posebni pogoji za kandidiranjeprijavitelji:
Zaposlitev v gospodarstvu na podlagi predmetnega razpisa mora biti za polni
delovni čas, za obdobje najmanj dveh let
oziroma 24 mesecev od dneva zaposlitve.
V primeru, da je zaposlitev realizirana za

krajši čas, mora podjetje vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila.
Zaposlitev raziskovalcev ne sme nadomestiti drugih raziskovalcev v podjetju,
ampak se morajo ti raziskovalci zaposliti
na novih delovnih mestih v podjetju in morajo znotraj podjetja delati na raziskavah,
razvoju, inovacijah (v nadaljevanju: RRI),
na področju RS. V primeru, da raziskovalci
ne opravljajo aktivnosti, sofinanciranih po
tem javnem razpisu, na področju ozemlja
Republike Slovenije, mora podjetje vrniti
vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila. Izjema velja za morebitna
usposabljanja, potrebna za izvajanje aktivnosti, navedenih v vlogi prijavitelja.
Podjetje mora upoštevati načelo kumulacije državnih pomoči, kar potrjuje s podpisom izjave (Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja).
Prijavitelj mora za namene predmetnega
razpisa voditi posebno, ločeno knjigovodsko
evidenco stroškov, ki so predmet sofinanciranja in neupravičenih stroškov, kar potrdi
s posebnim potrdilom ob predložitvi vloge.
6.3.B. Pogoji za kandidiranje – raziskovalci:
Raziskovalci, ki se bodo s prehodom iz
velikih podjetij v mikro, mala in srednje velika podjetja zaposlili pri prijavitelju, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo VII. stopnje naravoslovno-tehnične
smeri;
– morajo imeti vsaj 3 leta oziroma vsaj 2
leti (v primeru, da imajo kandidati znanstveni
magisterij ali doktorat) ustreznih delovnih izkušenj v velikem podjetju iz katerega prihajajo (velikost določena v skladu z definicijo iz
Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008,
z dne 6. 8. 2008 in je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji) v Sloveniji ali
v tujini in gre za neposreden prehod v podjetje prijavitelja;
– da se bodo najkasneje v obdobju 6
mesecev od datuma pozitivnega sklepa
o dodelitvi sredstev zaposlili pri predlagatelju vloge, kar se v vlogi izkazuje z ustreznim
dokazilom o nameravani zaposlitvi s podpisom obeh strank (predpogodba, pismo
o nameri, ipd.) ter po realizirani zaposlitvi
s pogodbo o zaposlitvi;
– v primeru zaposlitve raziskovalca, ki
ima izobrazbo, pridobljeno na univerzi, locirani v tretji državi (izven EU), je pogoj
za prijavo na predmetni razpis, da ima ta
oseba v RS že priznano doseženo stopnjo
izobrazbe za namen zaposlovanja, v skladu
z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. Izjemoma to ni potrebno za osebe, ki
so izobrazbo pridobile na univerzah, ki se
uvrščajo med prvih 500 univerz na svetu po
lestvici šanghajske univerze v zaključenem
letu pred posameznim odpiranjem vlog (za
leto 2008: http://arwu.org/rank2008/en2008.
htm). V primeru, da je izobrazba pridobljena
na univerzi v državah EGP in Švicarske konfederacije in je poklic v RS v skladu z veljavno zakonodajo reguliran, je pogoj za prijavo
na razpis tudi odločba o priznani poklicni
kvalifikaciji v RS (reguliran poklic je definiran v Evidenci reguliranih poklicev oziroma
reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki
Sloveniji – Uradni list RS, št. 50/06);
– v primeru zaposlitve raziskovalca, ki
ima ustrezno izobrazbo, pridobljeno na uni-
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verzi, locirani v državi v EU in katere poklic
je v RS v skladu z veljavno zakonodajo reguliran, je pogoj za prijavo na razpis odločba
o priznani poklicni kvalifikaciji v RS;
– zaposlitev pri prijavitelju mora biti sklenjena za polni delovni čas, za obdobje najmanj dveh let od dneva zaposlitve.
7. Obveznosti podjetij
Podjetja, katerih vloge bodo odobrene za
sofinanciranje, bodo morala:
– 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;
– voditi ločene računovodske evidence
za namen projekta;
– hraniti vso dokumentacijo povezano
z zaposlitvijo raziskovalcev ter raziskovalno razvojnimi aktivnostmi, ki jih raziskovalci
opravljajo v okviru projekta podjetja v skladu
z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj
do 31. 12. 2023 za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko
JAPTI ta rok podaljša;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z zaposlitvijo raziskovalcev
ter raziskovalno razvojnimi aktivnostmi, ki
jih raziskovalci opravljajo 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;
– pri izvajanju projekta smiselno slediti
smernicam glede zagotavljanja trajnostnega razvoja;
– zagotoviti, da glede na omejitve prvega odstavka 57. člena Splošne uredbe ES
1083/2006 v petih letih od zaključka projekta ne sme priti do bistvenih sprememb
na projektu.
8. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje in
bodo skladne s predmetom in namenom
javnega razpisa bo ocenila strokovna komisija, imenovana s strani direktorja JAPTI na
osnovi naslednjih meril:
Za oba sklopa:
Merila
Pomembnost raziskav in
razvoja, na katerih bodo
raziskovalci delali, za
podjetje
Zagotovljeni bodo
ustrezni pogoji za delo
raziskovalcev (kot navedeno
za posamezen sklop)
na raziskavah in razvoju
v podjetju
Predmet razvoja in raziskav,
ki jih bodo opravljali
raziskovalci, bo predstavljal
razvoj lastnih produktov
podjetja
Izdelek/storitev, ki je
predmet razvojnih aktivnosti
podjetja v katere so vključeni
raziskovalci, je namenjen
prodaji podjetja (prijavitelja)
na svetovnih trgih
Skupaj

Največje
št. točk
30

20

10

10

70
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Način uporabe in pomen ter podrobnejša opredelitev posameznih meril je podan
v ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk je skupaj 70.
JAPTI bo sofinancirala tiste prijavitelje, ki
bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne
pogoje, določene s tem javnim razpisom, in
bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag
najmanj 42 točk.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na število
doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk in sredstva ne bodo zadostovala za
sofinanciranje vseh, se bo uporabil dodatni
prednostni kriterij, in sicer:
– velikost podjetja prijavitelja v zaporedju
mikro, mala, srednje velika, velika podjetja,
v nadaljevanju pa se lahko uporabi še dodatni kriterij, kjer bodo imela prednost podjetja s sedežem izven osrednje slovenske
regije.
Kolikor bo znesek vlog, ki izpolnjujejo
zgoraj naštete dodatne prednostne kriterije,
še vedno presegel vrednost preostalih razpisanih sredstev, se bodo sredstva dodeljevala vlogam glede na večje število doseženih
točk pri merilu 1 »Pomembnost raziskav in
razvoja, na katerih bodo raziskovalci delali,
za podjetje«.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene
v roku 8 dni od prejema poziva k sklenitvi
pogodbe, se šteje, da je vloga umaknjena
in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno.
Del sredstev na razpisu lahko ostane
nerazporejen kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem
načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena
do sofinanciranja.
V izbor za sofinanciranje se uvrstijo pozitivno rešene vloge, ki izpolnjujejo pogoj
zaprte finančne konstrukcije, kar pomeni,
da prijavitelj zagotavlja sredstva za sprotno
plačilo obveznosti, ki izhajajo iz zaposlitve
raziskovalca po tem razpisu (kar pomeni
tudi plačilo vsaj 25% upravičenih stroškov
za sklop A oziroma vsaj 50% za sklop B),
do višine, kot je določeno s tem razpisom,
vse upravičene stroške, ki presežejo najvišji
znesek, kot je določen s tem razpisom in
ostale stroške, povezane z zaposlitvijo raziskovalca v skladu z zakonodajo s področja
zaposlovanja.
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.
9. Upravičeni stroški in dokazila
9.1. Upravičeni stroški
Pri financiranju upravičenih stroškov se
upošteva shema državnih pomoči »Program
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 de minimis«, št. priglasitve M002-5715334-2007/I.
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti
financirani z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna ali virov EU
in drugih virov).
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Upravičeni stroški so:
– stroški plače (II. bruto);
– stroški prevoza na in iz dela;
– stroški prehrane med delom;
– regres;
– stroški izobraževanj doma in v tujini
s področja razvojno-raziskovalnega dela;
– strošek najema razvojno-raziskovalnih
kapacitet, ki so neposredno povezane z delom raziskovalca.
Delež upravičenih stroškov najema razvojno-raziskovalnih kapacitet, ki so neposredno povezane z delom raziskovalca, lahko znaša največ do 25% celotne vrednosti
upravičenih stroškov projekta.
DDV ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški in dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so (podrobneje)
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški so skladni z Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013, objavljenimi na spletni strani http://www.euskladi.si.
9.2. Višina sofinanciranja upravičenih
stroškov
Upravičenec lahko prejme sofinanciranje
do 75% (za sklop A) oziroma do 50% (za
sklop B) izkazanih upravičenih stroškov za
največ 24 mesecev.
Kot vrednost, na osnovi katere se izračuna sofinanciranje plač, se upošteva vrednost stroškov plače, nadomestil in drugih
osebnih prejemkov iz plačilne liste, vključno
z davki in prispevki iz in na plačo (v kar niso
zajeti božičnica, vse vrste nagrad, bonitete,
dodatki – npr. vodstveni dodatek, položajni
dodatek, dodatek za nočno delo, dodatek
za nadurno delo, upravičena neprekinjena
odsotnost v trajanju nad 30 dni, očetovski
dopust ipd., ki niso upravičen strošek).
Najvišja višina sofinanciranja posamezne vloge je do 100.000 EUR (velja za oba
sklopa).
Strošek najema razvojno-raziskovalnih
kapacitet je upravičen v primeru, da so le-te
navedene v bazi raziskovalnih organizacij
(glej http://sicris.izum.si/).
Delež upravičenih stroškov najema razvojno-raziskovalnih kapacitet, ki so neposredno povezane z delom raziskovalca, lahko znaša največ do 25% celotne vrednosti
upravičenih stroškov projekta.
V primeru, da je delež stroškov najema razvojno-raziskovalnih kapacitet, ki so
neposredno povezane z delom raziskovalca, dejansko več kot 25% celotne vrednosti
upravičenih stroškov projekta, je osnova za
sofinanciranje največ do 25% celotne vrednosti upravičenih stroškov projekta. Razlika med dejanskimi stroški najema RR kapacitet in navedeno osnovo za sofinanciranje
predstavlja neupravičen strošek.
9.3. Obdobje sofinanciranja upravičenih
stroškov
Sofinancirajo se upravičeni stroški raziskovalca (za sklop A in sklop B) za obdobje
največ 24 mesecev. Sofinancirajo se lahko
samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali od
datuma nastopa dela naprej, pod pogojem,
da je bila pogodba o zaposlitvi podpisana po
datumu pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, in so bili s strani upravičenca plačani
do predložitve zahtevka za sofinanciranje.
9.4. Dvojno financiranje posameznega
projekta
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso oziroma se ne
bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi

(iz državnega, lokalnega proračuna, virov
EU in drugih virov) in v okviru namenov tega
javnega razpisa ter za katere ni oziroma
ne bo uveljavljalo znižanja davčne osnove
v skladu z Uredbo o davčni regijski olajšavi
za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št.
110/07).
V primeru, da upravičenec sredstva za
iste upravičene stroške prejme tudi iz drugih
javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema do
dneva vračila, pogodba o sofinanciranju pa
se prekine/razveljavi.
10. Okvirna višina sredstev in obdobje za
porabo sredstev
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 1. »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve 1.1. »Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij«.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
predmeta javnega razpisa (obeh sklopov),
je 4.000.000,00 EUR, in sicer:
– 3.400.000,00 EUR (oz. 85% skupne
okvirne vrednosti) – namenska sredstva
EU,
– 600.000,00 EUR (oz. 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, 2011, 2012. Predvideno sofinanciranje v letu 2009 ne bo višje kot
600.000,00 EUR.
V primeru, da bo med izvajanjem razpisa
prišlo do uveljavitve zakonodaje, ki bo omogočala uporabo avansov, se bodo le-ti izplačevali v skladu z veljavno zakonodajo.
Okvirna višina razpisanih sredstev se
lahko poveča za nerazporejena sredstva
v okviru istih proračunskih postavk v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno
pozitivno rešenih vlog, ob pogoju, da s tem
soglaša organ upravljanja (Služba Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko).
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog.
11. Zagotavljanje enakih možnosti: javni
razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminatornost 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 izpolni izjavo, da
je seznanjen z vsebino osnutka pogodbe
in se z njeno vsebino ter v njej določenimi
pravicami in obveznostmi strinja ter jo priloži
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k vlogi. Prijavitelj obrazcev Zahtevek za izplačilo in Poročilo o opravljenih delih (zahtevek za sofinanciranje – priloga 1 in 2 in 3) ne
izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. Navedene
obrazce bodo prejemniki sredstev JAPTI-ju
posredovali 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 pravili 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 za gospodarstvo.
Izbrani upravičeni prejemniki, ki bodo prejeli sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada, morajo zagotoviti, da bodo
vsi končni koristniki obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
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 o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013, javnost informirali in obveščali o tem, da so
projekti sofinancirani s strani Evropskega
socialnega sklada in s strani Ministrstva za
gospodarstvo ter JAPTI ter da bodo vse publikacije ali komunikacije, povezane z delom
le-teh, omenjale sofinanciranje iz sredstev
Evropskega socialnega sklada in Ministrstva
za gospodarstvo ter JAPTI.
Izbrani upravičeni 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. Dopolnilno financiranje v skladu z določbami 34. člena Uredbe ES 1083/2006:
aktivnosti po tem razpisu ne bodo dopolnilno financirane iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
15. Hranjenje dokumentacije: upravičenec mora v skladu z določili uredb, ki urejajo
področje izvajanja kohezijske politike v RS
in EU, hraniti vso dokumentacijo, povezano
z zaposlitvijo raziskovalcev ter raziskovalno razvojnimi aktivnostmi, ki jih raziskovalci
opravljajo v okviru projekta podjetja, najmanj
do 31. 12. 2023.
16. Dostopnost dokumentacije o projektu: upravičenec mora v skladu z določili
uredb, ki urejajo področje izvajanja kohezijske politike (v RS in v EU), 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 usta-

novitvi 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: upravičenec mora jamčiti,
da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do
bistvenih sprememb na projektu v skladu
s 57. členom Uredbe 1083/2006.
19. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu
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 pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo
naslova razpisa: Javni razpis za pridobitev
sredstev Evropskega socialnega sklada, Sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja ter naslovom pošiljatelja.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene (če
iz ovojnice ne bo razvidno, da gre za vlogo ali, da je vloga za razpis za pridobitev
sredstev Evropskega socialnega skladaSofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob
prehodu v podjetje) ter vloge, ki ne bodo
prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene
pošiljateljem.
Roki za oddajo vlog so:
Za prvo odpiranje: 9. 6. 2009 do 12.
ure.
Za drugo odpiranje: 28. 8. 2009 do 12.
ure.
Za tretje odpiranje: 20. 11. 2009 do 12.
ure.
Za četrto odpiranje: 22. 2. 2010 do 12.
ure.
Za peto odpiranje: 20. 4. 2010 do 12.
ure.
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
zunanji ocenjevalci, ki bodo sodelovali pri
odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali
predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo
za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti.
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,
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v glavno pisarno JAPTI na dan oddaje vlog
do 12. ure. Naknadno prispele vloge bodo
odprte na naslednjem odpiranju.
Nepravilno označenih vlog (ni razvidno,
da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloge, ki bodo prispele nepravočasno
za posamezno odpiranje, se bodo prenesle
v naslednje odpiranje. Vlagatelji bodo o tem
pisno obveščeni s strani JAPTI.
V primeru, da se bo po končanem postopku izbora vlog in po roku za podpis
pogodb z izbranimi upravičenci v okviru posameznega odpiranja izkazalo, da ne bo
dovolj sredstev za naslednje odpiranje, bo
JAPTI javni razpis zaprl in vloge, ki niso
prispele pravočasno, zavrgel.
Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku
za oddajo vlog, bodo zavržene.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja
k dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu
s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo
s sklepom zavržene.
Vsebina dispozicije projekta ni predmet
dopolnitve.
22. Obveščanje o izboru
Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in dodelitvi sredstev. Predlagatelji vlog
bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom
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 vlogi, ki ima na osnovi
ocene prva možnost prejeti sredstva.
O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo
za gospodarstvo. Vlagatelj mora pritožbo
vložiti v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma obvestila na Ministrstvo za gospodarstvo.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Vlagatelj – pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena v skladu
z 231. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Uradni list RS, št. 50/07.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI (http://www.japti.si), Ministrstva
za gospodarstvo (http://www.mg.gov.si) in
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko (http://www.euskladi.si/)
v obliki seznama upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in
znesek javnih virov financiranja operacije.
Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije
javnega značaja in ne bodo objavljeni.
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. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve na spodaj navedeni elektronski
naslov. Razpis in razpisna dokumentacija
bosta objavljena tudi na spletnih straneh
Ministrstva za gospodarstvo in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
24. Dodatne informacije
Odgovorna oseba za izvedbo javnega
razpisa je Petra Drobne.
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Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– v pisni obliki na naslov Javne agencije
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »MOB
2009« ali
– v elektronski obliki na naslov: petra.drobne@japti.si.
Vprašanje mora 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.
Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.japti.si.
JAPTI bo v sodelovanju z Ministrstvom
za gospodarstvo organiziral informativne
dneve. Datum in druge informacije o tem
bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI.
Potencialni vlagatelji bodo prav tako
o vseh novostih sproti obveščeni preko spletnega naslova http://www.japti.si.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Ob-3449/09
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96,
67/01 in 47/02; v nadaljevanju: zakon), 21.
člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05),
Uredbe o pogojih in merilih za dodeljevanje
spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj (Ur. l. RS, št. 110/04), Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitev občin,
ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00,
v nadaljevanju: Uredba), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 27. 7. 2007 ter sklepa Vlade
Republike Slovenije z dne 20. 3. 2008 o soglasju k Poslovnemu in finančnemu načrtu
Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za leti 2008
in 2009, iz postavk za leto 2009 Javni sklad
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja
(v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
2. Višina razpisanih ugodnih posojil je
9.000.000,00 EUR.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci:
– Nosilci projekta in prejemniki sredstev
so občine v Republiki Sloveniji. Pri tem bodo
sredstva občinam iz osrednjeslovenske sta-
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tistične regije, ki se ne uvrščajo med območja s posebnimi razvojnimi problemi na podlagi 3. člena Uredbe, dodeljena le v primeru
neizčrpanja sredstev s strani drugih občin.
Te občine se lahko prijavijo le na zadnji
oziroma drugi rok, kolikor bodo sredstva po
razpisu še na razpolago.
Sklad bo na podlagi sklepa o odobritvi
sredstev s posamezno občino sklenil pogodbo za izbrani projekt.
2. Prijavitelj projektov: prijavitelj projektov je občina.
3. Nameni na katere se projekti lahko
nanašajo:
– Področje vodooskrbe: lahko zajema izvedbo vrtine, zajetje, primarne cevovode in
potrebno čiščenje ter upravljanje z vodami
za zmanjšanje škodljivega delovanja voda.
– Področje cestnega omrežja: se nanaša
na novogradnjo ali rekonstrukcijo lokalnih
cest, javnih poti in drugih cest s pripadajočimi mostovi in parkirišči.
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno
opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti.
– Okolje in prostor: sistem ravnanja
z odpadki, sanacija okoljsko degradiranih
območij, urejanje vodotokov, akumulacij in
drugih vodnih površin, varovanje naravne
dediščine, prostorsko načrtovanje in analiza
stanja okolja, ogrevanje na biomaso, vrtine
za toplo vodo.
– Komunalna infrastruktura: izgradnja
objektov in naprav.
– Področje šolstva: se nanaša na izgradnjo in rekonstrukcijo ter opremljanje šol in
vrtcev ter drugih pomožnih objektov.
– Področje zdravstva: zajema izgradnjo,
rekonstrukcijo ter nakup opreme za objekte.
– Področje socialnega varstva: zajema
izgradnjo, rekonstrukcijo ter nakup opreme
za objekte.
– Področje športa in kulture: izgradnja
ter rekonstrukcija športnih, kulturnih oziroma
večnamenskih dvoran ter bazenov in ohranjanje kulturne dediščine.
– Trajnostna raba energije: zajema povečanje učinkovitosti rabe končne energije,
t.j. rabe energije v industriji, storitvenem in
javnem sektorju, prometu, gospodinjstvih,
ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov
energije (v nadaljevanju: OVE) in iz sistemov soproizvodnje (kogeneracije) toplote in
električne energije).
4. Upravičeni stroški zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške gradnje, rekonstrukcije in/ali
nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene oprema le ta ne sme biti starejša od
10 let),
– stroške priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij le v primeru, ko
so sestavni del investicije.
5. Neupravičeni stroški so:
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme pod leasingom.
III. Splošni pogoji
1. Projekt mora v obrazcu oziroma investicijski dokumentaciji izkazati regionalni
pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih
mest ali izboljšanje stanja okolja. Pri tem
mora zasledovati vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– izboljšanje komunalne infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture,

– izboljšanje lokalnega cestnega om
režja,
– izgradnje regionalne javne infrastrukture,
– boljša kvaliteta bivanja,
– večji poudarek skrbi za okolje,
– povečan vpliv na gospodarski razvoj.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb s Skladom so občine. Odobreni bodo
izključno projekti lokalne in regionalne javne
infrastrukture, ki so v lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se prenese nanjo takoj po izvedbi projekta, za kar je
potrebno predložiti izjavo župana.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na obrazcu Sklada vrste Cs.
Obrazcu morajo biti predložene obvezne
priloge in dokazila, ki jih Sklad zahteva od
upravičenca in so navedene v točki V. tega
razpisa ter na seznamu obveznih prilog, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06).
Vsa dokazila se morajo glasiti na investitorja
in prijavljeno investicijo.
5. Za prijavo mora upravičenec predložiti projekt, katerega investicijska vrednost
je minimalno 25.000 EUR (brez DDV). Zaprošena sredstva morajo biti v višini najmanj 5.000 EUR oziroma največ 3 milijone
EUR (brez DDV). Višina odobrenih sredstev
ne more presegati 3 milijonov EUR, prav
tako ne sme skupna višina zadolženosti do
Sklada posameznega upravičenca presegati 10% vrednosti namenskega premoženja
Sklada.
6. Rok za dokončanje investicijskega
projekta je 31. 12. 2011. Rok za zaključek
investicije se opredeli v sklepu in pogodbi.
7. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Sklada.
8. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
9. Upravičeni stroški lahko nastajajo po
1. 1. 2009, vendar projekt ne sme biti zaključen pred izdajo sklepa o odobritvi.
10. Spodbude so praviloma namenjene
za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa je
mogoče opraviti v tranšah.
11. V primeru pozitivnega sklepa o izboru
bo upravičenec z Banko Koper d.d. podpisal
posojilno pogodbo.
12. Prijavitelj mora Skladu do konca tekočega leta, ob zaključku črpanja ter zaključku investicije poročati o učinkih in poteku investicije.
IV. Finančni pogoji:
1. Projekti lahko s strani Sklada pridobijo
sredstva v skupni višini do 100% upravičenih stroškov.
2. Posojilni pogoji:
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 1% letno, za občine iz osrednjeslovenske statistične regije,
ki niso uvrščene med razvojno omejevane
glede na 3. člen Uredbe in sicer: Domžale,
Trzin, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Kamnik,
Komenda, Litija, Šmartno pri Litiji, Logatec,
Ljubljana, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec,
Ig, Brezovica, Medvode, Škofljica, Vodice,
Vrhnika, Borovnica;
b) Euribor (trimesečni) + 0,35% letno, za
projekte v občinah, ki niso uvrščene med ra-
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zvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe,
in sicer po posameznih statističnih regijah:
– Notranjsko-kraška: Cerknica, Postojna,
– Zasavska: Zagorje ob Savi,
– Koroška: Dravograd, Slovenj Gradec,
– Jugovzhodna Slovenija: Novo mesto,
Ribnica,
– Goriška: Ajdovščina, Idrija, Cerkno,
Nova gorica, Šempeter - Vrtojba, Miren Kostanjevica, Tolmin, Bovec,
– Savinjska: Vojnik, Laško, Radeče, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Polzela,
Prebold,
– Gorenjska: Žirovnica, Kranjska Gora,
Kranj, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur,
Radovljica, Bohinj, Bled, Škofja Loka, Železniki, Žiri, Tržič in
– Obalno-kraška: Izola, Koper, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača;
c) Euribor (trimesečni) + 0,25% letno, za
projekte v Pomurju in ostalih občinah, ki se
uvrstijo na območja s posebnimi razvojnimi
problemi glede na določila Uredbe;
– skupna doba vračila posojila do 15 let
(z vključenim moratorijem), ki se jo na željo
upravičenca pred podpisom pogodbe lahko
skrajša,
– znotraj skupne dobe vračanja posojila,
ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnico in odplačilne dobe, upravičenec
lahko koristi največ do 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred sklenitvijo
pogodbe,
– obresti v času moratorija se plačujejo.
3. Stroški zavarovanja posojila in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca. Stroške sklepanja pogodbe prevzame
Sklad. Upravičenci, ki jim bodo sredstva
odobrena, bodo sklepali pogodbo z Banko
Koper d.d.
4. Posojila se dodeljujejo v evrih.
5. Skupna doba odplačevanja posojila (z
vključenim moratorijem) praviloma ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicijskega projekta.
7. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z nepreklicno garancijo proračuna lokalne skupnosti in menicami ali z drugim, temu
instrumentu enakovrednim jamstvom.
8. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodbe:
– ki jo vlagatelj posreduje Skladu:
– izvajalska pogodba in sklep o izbiri
izvajalca z vsemi prilogami, če le ta predhodno ni bila priložena ob prijavi.
– ki jo vlagatelj posreduje Banki Koper
d.d.:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za
finance glede zadolževanja,
– ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona
o javnih naročilih.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
upravičenca oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem. Upravičenec mora skleniti pogodbo, pridobiti soglasje za zadolževanje
občine in črpati sredstva v istem letu.
10. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo,
da je upravičenec enostransko odstopil od

odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe.
Ravno tako se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih
sredstev, v kolikor ne bo v določenem roku
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje.
Če se prejemnik v roku za sklenitev pogodbe, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove,
se na podlagi točke 4 iz 38. člena Splošnih
pogojev upošteva, da je odstopil od odobrenih sredstev.
11. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno z možnostjo refundacije ali tudi nakazila sredstev na račun občine. Možno je tudi
fazno črpanje sredstev.
– Črpanje sredstev bo možno po predložitvi:
– poročila o izvršenih delih,
– veljavnega pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
– zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev,
– specifikacije vseh stroškov,
– original računov, pogodb oziroma
situacij izvajalcev ali kopij računov, pogodb
oziroma situacij izvajalcev, potrjenih s strani
občine in pooblaščene banke izstavljenih po
po 1. 1. 2009. V primeru refundacije že plačanih računov, je potrebno priložiti potrdila
o plačilih računov, pogodb oziroma situacij.
– V primeru nakazil sredstev na račun
Občine za še ne plačane račune, situacije
in pogodbe, mora Občina Skladu oziroma
Banki v roku 10 dni po plačilu posameznega
računa, situacije ali pogodbe poslati potrdilo o plačilu, najmanj v višini odobrenega
posojila.
– Kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila, se bo smatralo, da
so sredstva porabljena nenamensko in je to
razlog za prekinitev pogodbe ter zahtevo
Sklada za vračilo sredstev.
– V primeru, da so po opravljenem izboru
izvajalcev oziroma v zaključnem finančnem
obračunu projekta izkazani neto stroški, ki
so manjši od predvidene vrednosti investicijskega projekta, se znesek odobrenega posojila zmanjša na način, pri katerem višina
sofinanciranja ne presega razpisnih določil.
V. Vsebina vloge:
Obvezna dokumentacija:
– originalni obrazec za prijavo z izjavo Cs
(izpolnjen, potrjen in žigosan),
– kratek opis investicije v obsegu do ene
A4 strani,
– lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije),
– investicijski program oziroma ustrezna investicijska dokumentacija, izdelana
v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Ur. l. RS, št. 60/06), oziroma področnimi
metodologijami, in sicer najmanj dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Projekti morajo v skladu s 4. točko 34. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05) izkazati regionalni pomen in vpliv na ustvarjanje
novih delovnih mest ali izboljšanje stanja
okolja,
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno izgradnjo,
– v primeru, da je stavba starejša od
10 let, je potrebno priložiti cenitev stavbe
s strani sodno zapriseženega cenilca, ki ni
starejša od enega leta,
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– pridobljeno veljavno gradbeno oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno,
– s strani odgovorne osebe parafiran
vzorec pogodbe,
– s strani odgovorne osebe parafirano
garancijsko izjavo občine.
Neobvezna dokumentacija:
– kopija soglasja Ministrstva za finance
k začetku postopka zadolževanja, v kolikor
občina ima soglasje (obvezna priloga pred
podpisom pogodbe),
– mnenje s strani Regionalne razvojne
agencije o vplivu projekta na regijo za velike
projekte (zaprošeno posojilo nad 500.000
EUR). Priloga služi, kot pomoč pri odobravanju velikih projektov, ki jih odobrava uprava
in k odločitvi poda soglasje tudi Nadzorni
svet,
– v primeru že izvedenega javnega naročila, poročilo o izvršenih delih za investicijske projekte, sklep o izboru izvajalca
in sklenjeno pogodbo z izvajalci (obvezna
priloga v postopku podpisa pogodbe).
VI. Merila za izbiro projektov
Merila za izbiro:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta,
3. izvedljivost projekta.
Uporaba meril:
1. Lokacija projekta, ki lahko na podlagi
strokovne ocene komisije pridobi največ 30
točk, in sicer:
1.1 lokacija projekta glede na razvrstitev
razvojnih regij po 4. členu Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za
programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 23/06); projekti glede na svojo lokacijo
dobijo naslednje število točk: 10 – pomurska, 7 – notranjsko - kraška, 6 – podravska,
6 – spodnjeposavska, 5 – zasavska, 4 – koroška, 4 – jugovzhodna Slovenija, 3 – goriška, 3 – savinjska, 2 – gorenjska, 2 – obalno-kraška, 0 – osrednjeslovenska.
1.2 določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer
živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost; – lokacija naložbe spada med
območje, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost – 1 točka.
1.3 stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v zadnjem letu, za katerega so razpoložljivi podatki:
– enaka ali manjša od povprečja v Sloveniji – 0 točk,
– do 25% večja od povprečja v Sloveniji
– 2 točki,
– med 25%in 50% večja od povprečja
v Sloveniji – 3 točke,
– med 50% in 75% večja od povprečja
v Sloveniji – 4 točke,
– več kot 75% večja od povprečja v Sloveniji – 5 točk.
1.4 lokacija projekta glede na stopnjo
ogroženosti območja s posebnimi razvojnimi
problemi (3. člen Uredbe):
– ekonomsko šibka območja (točka 1 3.
člena Uredbe) – 2 točki,
– območja s strukturnimi problemi – visok delež aktivnega prebivalstva v kmetijstvu (točka 2.b 3. člena Uredbe) – 5 točk,
– območja z omejenimi dejavniki glede na delež površine z omejenimi dejavniki
(točka 3.a 3. člena Uredbe) – 2 točki,
– razvojno omejevana obmejna območja
(točka 3.b 3. člena Uredbe) – 5 točk.
Točke se seštevajo kumulativno. Projekt
lahko pridobi največ 14 točk.
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2. Kakovost prijavljenega projekta, za kar
lahko na podlagi strokovne ocene komisije
pridobi največ 40 točk, in sicer:
2.1 Izkazana ekonomska upravičenost
projekta s pričakovanimi rezultati oziroma
ocena ekonomske upravičenosti projekta
na osnovi investicijskega programa do 20
točk;
– investicijski projekt ustvarja pozitiven
donos za njegove obstoječe in/ali bodoče
uporabnike do 5 točk,
– investicijski projekt ima pozitiven pristop do varstva okolja do 3 točke,
– investicijski projekt ima pozitiven vpliv
na gospodarski razvoj oziroma se predvideva odprtje novih delovnih mest do 5 točk,
– rezultati ekonomskega ovrednotenja
projekta (ISD) so pozitivni do 7 točk.
2.2 Obseg in kvaliteta infrastrukturnih
storitev oziroma del do 20 točk,
– obseg investicijskega projekta pri celovitosti reševanja problematike do 8 točk,
– stopnja izvajanja investicijskega projekta do 8 točk,
– investicijski projekt zagotavlja večjo
prometno, komunalno ali logistično urejenost območja do 4 točke.
3. Izvedljivost projekta:
– predloženo veljavno gradbeno oziroma
ustrezno upravno dovoljenje kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, prinaša projektu
10 točk,
– projekti, za katere občine vlogi priložijo kopijo soglasja Ministrstva za finance
k začetku postopka zadolževanja, pridobijo
dodatnih 20 točk.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo projekti z največjim številom točk
do porabe razpisanih sredstev. V primeru
odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na
zbrano število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih,
3. izvedljivost projekta.
Vse vloge s programi z negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije
ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se v skladu s 3. odstavkom 26. člena Splošnih pogojev poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj in
razvoj podeželja kot neutemeljene zavrnejo.
Izjema, glede negativnega denarnega toka
so le vloge s programi, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je njihov
program upravičen.
VII. Rok in način prijave:
1. Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali po
naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Sklada: http://www.
rdf-sklad.si.
Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel.
01/836-19-53.
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2. Sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške
preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
3. Prvi rok za oddajo prijav je 8. 6. 2009,
drugi in hkrati zadnji rok za oddajo prijav
je 8. 7. 2009, velja poštni žig priporočene
pošiljke.
Občinam iz osrednjeslovenske statistične regije:
– ki se ne uvrščajo med območja s posebnimi razvojnimi problemi na podlagi 3.
člena Uredbe, se sredstva dodeli le v primeru neizčrpanja sredstev s strani drugih
občin in
– se lahko prijavijo le na drugi in hkrati
zadnji rok.
4. Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti, do zgoraj navedenih rokov. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot
so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje. Odpiranja bodo najkasneje tretji delovni
dan po izteku rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso javna in bodo potekala do porabe
sredstev. Takoj ko bodo sredstva izčrpana,
bo Sklad to objavil na svoji spletni strani.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – infrastruktura – Cs«.
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in
naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek
prikazan v skupni evropski valuti (EUR).
VIII. Obravnava vlog:
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija
v primeru projekta z investicijsko vrednostjo
nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg
ocene strokovne službe Sklada uporabi tudi
zunanje strokovne ocenjevalce. V primeru
dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena
upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku
8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
Sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje
komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog, na podlagi vrednotenja projektov,
prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev. Pri tem bodo projekti občin
iz osrednjeslovenske statistične regije, ki se
ne uvrščajo med območja s posebnimi razvojnimi problemi glede na 3. člen Uredbe,
razvrščeni glede na število točk, vendar za
projekti ostalih občin.

Komisija bo na podlagi iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev
upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega
zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev
(primer: zaprošeno posojilo 50.000 EUR,
razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000
EUR, zato dodelitev v višini 25.000 EUR).
Vloge upravičencev, katere ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj
razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom praviloma v roku do
30 dni od datuma odpiranja vlog. Sklep bo
izdan na podlagi sklepov Uprave. Za dodelitve, višje od 500.000 EUR poda soglasje
Nadzorni svet Sklada. O pritožbi zoper sklep
odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Hkrati z izdanim
pisnim sklepom o pozitivni rešitvi, Sklad izda
tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe
o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– praviloma tudi potrebno dokumentacijo
za sklenitev pogodbe.
7. Spremljanje odobrenih projektov
Sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Upravičenec je
Skladu dolžan poročati:
– do konca tekočega leta, ob zaključku
črpanja, zaključku investicije o učinkih in
poteku investicije ter
– v roku 3 mesecev po roku za zaključek
investicije Skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev,
– prejemnik sredstev se v pogodbi zaveže, da je dolžan omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled
v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo
na projekt. Če sredstva niso bila porabljena
za namene, za katere so bila dodeljena, ali
se je sredstva odtujilo, ima Sklad pravico
zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih
obresti (Ur. l. RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-3576/09
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 127/06, 14/07 in 109/08), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08, 109/08, 26/09 (31/09)), Proračuna
RS za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Rebalansa proračuna RS za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
Zavod RS za šolstvo objavlja
razpis
za sofinanciranje mednarodne
dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod
RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljub
ljana.
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2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih,
višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških
domov ter šol za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.
Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu
štejejo zlasti:
– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih šole v Sloveniji organizirajo
v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo;
– udeležba strokovnih delavcev in predšolskih otrok, učencev, dijakov in vajencev
na podobnih srečanjih, festivalih in seminarjih v tujini;
– šolski projekti izmenjav in partnerstev,
za katere financiranje ali sofinanciranje ni
predvideno s programom Vseživljensko
učenje.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje: za
sredstva razpisana po tem razpisu lahko
kandidirajo pravne osebe s področja vzgoje
in izobraževanja – vrtci, osnovne, srednje,
višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani
v javni mreži ali so za izvajanje dejavnosti
(so)financirani iz državnega proračuna.
Šolski centri, ki imajo v svoji sestavi več
šol, ki niso samostojne pravne osebe, morajo prijaviti šole v svoji sestavi kot posamične
prijavitelje, pri čemer sami odločajo o številu prijavljenih šol, vendar morajo v vseh
razpisnih dokumentih za nazivom posamične šole navesti tudi naziv šolskega centra.
Šolski center se kot samostojen subjekt ne
more prijaviti na razpis, saj se lahko prijavi le
posamična šola, ki deluje v sestavi šolskega
centra. (pravne osebe iz prvega odstavka
ter posamične šole znotraj šolskih centrov
iz drugega odstavka te točke se v nadaljevanju besedila navajajo kot: zavodi).
Pogoj za prijavo k projektu je, da kot partner v projektu sodeluje tuja institucija.
Vsak zavod lahko prijavi na javni razpis samo en projekt. V primeru kršitve tega
pogoja bo Zavod RS za šolstvo vse vloge
zavoda izločil iz nadaljnje obravnave.
4. Namen, cilji in vsebina razpisa: namen, cilji in vsebina razpisa so sestavni del
razpisne dokumentacije (Priloga A).
5. Merila in postopek za izbor: merila in
postopek za izbor projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije (Priloga B).
6. Višina razpoložljivih sredstev
V okviru finančnih sredstev je za leto
2009 na voljo 50.000,00 EUR.
Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti uporabe in druga določila so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije (priloga št. 3).
Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni
stroški projekta sofinancirani največ do višine 5.000,00 EUR. Izbrani prijavitelj mora
zagotoviti sofinanciranje projekta najmanj
v deležu 20% celotne vrednosti projekta.
Razpisana sredstva bodo dodeljena najbolje ocenjenim projektom, ki so ocenjeni
najmanj s 75 točkami. Strokovna komisija
lahko odloči, da ne dodeli vseh razpisanih
sredstev.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v času od 10. 6.
2009 do 31. 1. 2010.
8. Vloga za javni razpis

Popolna vloga za javni razpis mora vsebovati:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec –
priloga št. 1,
– pravilno izpolnjeno potrdilo o sodelovanju tuje institucije – priloga št. 2,
– vzorec pogodbe (priloga št. 3), ki mora
biti podpisana s strani odgovorne osebe
zavoda. S podpisom se prijavitelj strinja
s pravicami in obveznostmi, določene v pogodbi.
9. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja: vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana,
ne glede na način dostave, najkasneje do
26. 5. 2009 do 12. ure.
Predloge posameznih projektov predlagatelji dostavijo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, s pripisom:
»Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje mednarodne dejavnosti«.
Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo Komisija za izvedbo javnega
razpisa zavrnila v postopku odpiranja vlog in
jih vrnila predlagatelju.
10. Datum odpiranja vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na
razpis, vodi Komisija za izvedbo javnega
razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile prejete. Odpiranje
vlog za dodelitev sredstev bo dne 27. 5.
2009 ob 9. uri. Odpiranje ni javno, saj se
pričakuje veliko število vlog.
11. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: prijavitelji projektov
bodo obveščeni o izbiri v roku 45 dni od
dneva odpiranja vlog.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– priloga A: namen, cilji in vsebina razpisa,
– priloga B: postopek in merila za izbor
projektov,
– priloga št. 1: prijavni obrazec za projekt,
– priloga št. 2: potrdilo o sodelovanju
tuje institucije,
– priloga št. 3: vzorec pogodbe za projekt,
– priloga št. 4: potrdilo o sodelovanju
z lokalnim okoljem,
– priloga št. 5: potrdilo o sodelovanju
predstavništva tuje države v Sloveniji,
– priloga št. 6: potrdilo o sofinanciranju
s strani sponzorjev.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpis in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dobijo v vložišču Zavoda RS
za šolstvo (pritličje), Poljanska 28, Ljubljana
pri Katarini Porenta vsak delovnik od 9. do
11. ure. Razpis in razpisna dokumentacija
bosta dne 8. 5. 2009 na voljo tudi na spletni
strani ZRSŠ http://www.zrss.si/pdf/razpiszasofinanciranje.pdf
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS za
šolstvo pri Mirku Zormanu, tel. 01/30-05-166
(mirko.zorman@zrss.si) in Almi Ahmetovič,
tel. 01/30-05-134 (alma.ahmetovic@zrss.si).
Dodatne informacije lahko zainteresirani pošljejo po elektronski pošti od dne 8. 5. 2009.
Zavod RS za šolstvo
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Ob-3451/09
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1), Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2009
(Uradni list RS, št. 24/09) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 34/2007,
21/2008) Občina Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin v letu 2009
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin v letu 2009 po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006, in spremembo
Uredbe (ES) št. 70/2001 in po shemi »de
minimis« pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in
ukrepov):
A) Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po
Uredbi za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
B) Pomoči »de minimis« na področju
predelave in trženja kmetijskih proizvodov:
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za pridobitev sredstev,
omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog
Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tolmin je omejena in znaša
33.350,00 EUR. V primeru ostanka razpisanih sredstev, namenjenih za posamezen
ukrep, se le-ta na predlog občinskega Odbora za kmetijstvo, turizem in pospeševanje
poseljenosti podeželja lahko prerazporedijo
za druge ukrepe, določene v tem javnem
razpisu.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
A) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev znaša:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
20.000,00 EUR,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 2.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet pomoči je sofinanciranje naložb
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba). Podpore se dodeljujejo
za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so
namenjene za:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
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– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
– naložbe v pomožne živinorejske objekte, vključno s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko
izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje v vrednosti do 10%
celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne naložbe,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov za rastlinsko pridelavo, vključno
s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v urejanje pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi,
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih
nasadih na kmetiji).
Upravičenci
Upravičenci do dodelitve pomoči so kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med majhna in srednje
velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi
1 Uredbe (ES) št. 70/2001, se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, in so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
(v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva),
in sicer:
– za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo kmetijska gospodarstva, ki
imajo naslov oziroma sedež v Občini Tolmin
ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju Občine Tolmin;
– za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov kmetijska gospodarstva,
ki imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
v okviru katerega kandidira za sredstva po
tem razpisu;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa;
– v primeru naložb v urejanje pašnikov
mora površina pašnika obsegati najmanj
5000 m²;
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije;
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– investicija mora biti v skladu z novo
uvedenimi minimalnimi standardi glede okolja, higiene in dobrega počutja živali (Uradni
list RS, št. 21/05, 114/05, 76/06 in 34/07);
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi
sredstev s strani občine in do 30. 11. 2009;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:
– 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;
– 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 (kmetijska gospodarstva), ki niso
podjetja v težavah;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS
Tolmin);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin) in mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti za okolje in prostor o predlagani
naložbi;
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Tolmin);
– mnenje pristojne službe (KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– dokazila o tržnih viških iz lastne primarne kmetijske proizvodnje, prodanih na
trgu v letu 2008 (npr. plačilne pravice, mlečne kvote …);
– kopija certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v

primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo).
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali
sredstva Evropske Unije (EU).
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– nakup proizvodnih pravic in
– preproste naložbe za nadomestitev.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe
na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložbe
na ostalih območjih,
– 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 o razvoju kmetijske dejavnosti
kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni
morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, gradbena in obrtniška dela, oprema
stojišč, ležišč, privezov in boksov, električ-
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na oprema, prezračevalni sistemi, napajalni
sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov in skladišč
za krmo (objekti za shranjevanje kmetijske
mehanizacije, silosi …), razen obnove ali
rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi
izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki
ne presegajo 10% upravičenih stroškov celotne naložbe;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov in obor (nakup opreme za ograditev
pašnika in pregraditev pašnika na pašne
čredinke, pašni aparat, nakup opreme za
ureditev napajališč za živino, strojne storitve …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, analize
zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja vključno z apnenjem, nakup in sejanje
travnega semena…), razen drenažnih del in
materiala za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc …).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR
v kateremkoli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetovanje,
– število izvajanih ukrepov iz programov
SKOP in KOP,
– velikost kmetijskega gospodarstva,
– tržna orientiranost kmetije,
– starost nosilca kmetijskega gospodarstva.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev znaša:
2.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih,
svetovalne storitve, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, publikacije in spletišča.

Cilji ukrepa:
– povečati učinkovitost in konkurenčnost
ter zagotoviti dolgoročno sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev s pomočjo
strokovnega izobraževanja in usposabljanja
ter promocijsko informativnih akcij.
Upravičenci
Upravičenci do dodelitve pomoči so izvajalci tehnične podpore, in sicer:
1. organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
2. 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).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– program dela upravičenca za leto 2009,
ki vsebuje ukrepe tehnične pomoči;
– izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na
območju Občine Tolmin in to na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja
tehnične pomoči v kmetijstvu skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev tehnične podpore. Vsak
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na
stroške za zagotavljanje storitve;
– do pomoči niso upravičena podjetja
v težavah;
– pomoč se dodeli le za tiste upravičene
stroške programov izobraževanj, usposabljanj oziroma svetovanj, ki se nanašajo na
upravičene udeležence navedenih programov. Upravičeni so udeleženci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Tolmin, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Tolmin. Upravičeni udeleženci pa so tudi
družinski člani, ki imajo stalno prebivališče
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Tolmin;
– med udeleženci posameznega programa izobraževanja, usposabljanja oziroma
svetovanja mora biti najmanj 50% upravičenih udeležencev, opredeljenih v prejšnji
alineji;
– računi in dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani Občine in do 30. 11. 2009;
– zahtevku za izplačilo sredstev mora
upravičenec priložiti spisek udeležencev izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma koristnikov storitev tehnične podpore
ter izjavo o višini plačane kotizacije/participacije stroškov s strani udeležencev/koristnikov, kolikor se za to odloči;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:

Št.

35 / 8. 5. 2009 /

Stran

1125

– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanja, usposabljanja, svetovanja
oziroma storitev tehnične pomoči;
– izjavo, da udeleženci izobraževanja,
usposabljanja, svetovanja oziroma koristniki
storitev tehnične pomoči ne bodo plačali kotizacije/participacije oziroma izjavo o višini
kotizacije/participacije posameznega udeleženca/koristnika, kolikor se za to odloči;
– predračun(i) oziroma ponudbe, ki
glasijo na izvajalca;
– dokazilo izvajalca o registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore.
Občina Tolmin bo z izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na
primer: rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovalnih storitev, ki so
financirane v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih
stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Najvišji znesek dodeljene pomoči na posameznega upravičenca v letu 2009 znaša
2.000 EUR.
Upravičeni stroški so naslednji:
– Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje
stroškov organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije...).
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov udeležbe,
– potnih stroškov,
– stroškov publikacij,
– najemnin razstavnih prostorov.
– Na področju publikacij (katalogov,
spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali pro
izvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da se
predstavijo v publikaciji, se pomoč dodeli
za kritje:
– stroškov priprave in tiska katalogov,
– stroškov vzpostavitve internetne strani.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– prispevek programa k funkcionalnosti
znanj udeleženca in uporabnost pridobljenih
znanj v praksi,
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– število upravičenih udeležencev programa,
– obseg programa (število ur, obseg in
naklada publikacije…).
B) Pomoči »De minimis«
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev znaša:
4.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Pogodbe (mesa, mleka,
vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač,
lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki so ali se bodo registrirali za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju:
nosilci dopolnilnih dejavnosti). Nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo imeti naslov oziroma sedež na območju Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05);
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilo sredstev;
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– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– računi in dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2009 do 30. 11. 2009;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:
– 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 končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določenih v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
veljavno Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na
kmetiji;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS
Tolmin);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo;
– ponudbo oziroma predračun(e) za
nameravano investicijo oziroma račun(e) in
potrdila o plačilih računov;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– kopijo certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v
primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU;
– nakup proizvodnih pravic.

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so:
– stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov (za skladiščenje, pripravo
proizvodov za trg, prodajo ...) za potrebe
dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in
pripadajoče opreme, gradbena in obrtniška
dela ...);
– stroški nakupa nove oziroma rabljene
opreme in naprav, vključno z računalniško
programsko opremo, za potrebe dopolnilne
dejavnosti;
– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (publikacije – katalogi in spletišča, udeležba na forumih, tekmovanjih,
sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno,
svetovalne storitve, tržne raziskave ...);
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih, povezanih z dopolnilnimi
dejavnostmi;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– prispevek dopolnilne dejavnosti k prepoznavnosti in ohranjanju ter promociji tradicionalnih značilnosti območja občine,
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetijstvo,
– zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti,
– starost nosilca dopolnilne dejavnosti.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Višina razpisanih sredstev znaša:
5.350,00 EUR.
Predmet pomoči:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta med kmetijskimi gospodarstvi na
območju Občine Tolmin in izpolnjujejo vse
pogoje, določene s tem razpisom (v nadaljevanju: prevoznik).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevoznik mora imeti sedež na območju Občine Tolmin,
– prevoznik mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– prevoznik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore, in
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, določene z veljavno zakonodajo,
– prevoznik ne sme biti podjetje v težavah,
– prevoznik mora izpolnjenim razpisnim
obrazcem priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti,
– vsa dokazila o opravljenih prevozih, za
katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti
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na ime prevoznika in morajo biti izdani z datumom od 1. 1. 2009 do 30. 11. 2009.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti, povezanih z opravljanjem transportov, ki se
prijavlja na razpis,
– investicije, povezane z opravljanjem
transportov, ki se prijavljajo na razpis,
– prevoze, ki so financirani iz drugih javnih sredstev RS in EU.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 70% upravičenih stroškov tovornega transporta.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, največji pa 5.000 EUR na prevoznika na leto.
Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, opravljeni v času
od 1. 1. do 30. 11. 2009 na območju:
– Poljubinja, Ljubinja, Sel nad Podmelcem in Podmelca;
– Kneže, Temljin in Kneških Raven;
– Baške Grape in
– Šentviške planote.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– dejavnost transporta, je glavna dejavnost prevoznika;
– frekvenca transportov na posameznem
odročnem območju, kot je definirano s tem
razpisom;
– skupno število kilometrov, ki jih prevoznik opravi na odročnih območjih, kot so
definirana s tem razpisom, v obdobju od
1. 1. do 30. 11. 2009, in ki jih lahko izkaže
z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;
– število odročnih območij, kot so definirana s tem razpisom, na katerih prevoznik
opravlja dejavnost transporta.
IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno 1. junija 2009,
do 12. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep,
na katerega se vlagatelj prijavlja),
– obvezne priloge, ki so navedene pri
posameznem prijavnem obrazcu,
– podpisan (in v primeru pravne osebe
tudi žigosan) vzorec pogodbe, ki je priložen
posameznemu prijavnemu obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno
pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2009: Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2009: Tehnična pomoč«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2009: Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2009: Transportni stroški«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih
borcev 2, 5220 Tolmin.

Ne glede na način vložitve, morajo vloge prispeti na Občino Tolmin najkasneje do
1. junija 2009, do 12. ure.
V primeru, da upravičenec pošilja več
vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti.
V. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo po izteku prijavnega
roka obravnavala strokovna komisija za
kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo
imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje
vlog bo potekalo 2. junija 2009 ob 9. uri.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in
meril, določenih v javnem razpisu. Komisija
lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi
navedenih upravičenih stroškov prijavljenih
investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.
Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, bo
komisija zavrgla. Neutemeljene vloge, ki ne
bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo
komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih vloge
bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge
dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni
od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem
roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali
pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija
vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne
in upravičene vloge pa bo komisija točkovala v skladu z merili za ocenjevanje vlog,
določenih v javnem razpisu, ter pripravila
predlog razdelitve sredstev.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi
sredstev bo pristojni organ občinske uprave
izdal upravičencem sklepe komisije o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih
stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami komisije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
s sklepom komisije pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
V primeru ukrepov, razpisanih na področju primarne pridelave kmetijskih pro
izvodov, upravičenec pred izdajo sklepa
o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostmi oziroma naložbo, za katera so sredstva namenjena.
Zoper odločitev komisije lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od
dneva vročitve sklepa upravičencu. Odločitev župana je dokončna.
Z izbranimi kandidati na razpisu bodo
sklenjene pogodbe, v kateri bodo urejene
medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tolmin in upravičencem ter podrobnejši
pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev,
dodeljenih po tem razpisu, opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija,
namenskost in smotrnost porabe pa lahko
ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine Tolmin.
V primeru nenamenske porabe sredstev
bo prejemnik sankcioniran v skladu z določili
21. člena Pravilnika.
Komisija bo po odpiranju vlog resničnost
podatkov vzorčno preverila na terenu.
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VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri
kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna razpisna
dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si)
ali pa jo v tem roku vlagatelji lahko dvignejo v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih
borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom
lahko zainteresirani dobijo pri Vereni Tuta,
na tel. 05/381-95-00, vsak delovni dan, od
8. do 14. ure ali elektronskem naslovu verena.tuta@tolmin.si,
Občina Tolmin
Št. 410-0035/2009-2
Ob-3453/09
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a,
Divača, davčna št.: 48502502 objavlja na
podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje
programov turistične dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 116/07) in Rebalansa proračuna Občine Divača za leto 2009
(Uradni list RS, št. 30/09)
javni razpis
za vrednotenje programov turistične
dejavnosti v Občini Divača – za leto
2009
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 10.000,00 EUR.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– turistična društva, ki so registrirana za
opravljanje turistične dejavnosti,
– druga društva, ki so poleg turistične
dejavnosti registrirana za opravljanje tudi
drugih dejavnosti, pod pogojem, da se ne
prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov,
– druga društva, ki niso registrirana kot
turistična društva vendar opravljajo turistično dejavnost oziroma je njihov program turistične narave, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih
ali kulturnih programov.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– imajo sedež društva in dejavnosti v Občini Divača,
– so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih v Republiki Sloveniji.
4. Iz proračuna Občine Divača se po tem
razpisu sofinancirajo: turistične prireditve,
ki so opredeljene kot vse prireditve, ki jih ni
mogoče obravnavati kot izključno kulturne,
športne ali politične prireditve in jih organizirajo društva iz 2. točke tega razpisa. Turistične prireditve lahko vsebujejo posamezne
sestavine kulturnih, športnih, političnih, družabnih in zabavnih prireditev.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača pri referentu za gospodarstvo
v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na
spletni strani http://www.divaca.si). Vse
dodatne informacije in pojasnila v zvezi
z razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel.
05/73-10-937.
6. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis
Vrednotenje programov turistične dejavnosti
v Občini Divača – leto 2009« osebno ali po
pošti v roku 20 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na
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naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka
za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli
najkasneje v roku osmih dni po njegovem
sprejemu.
Občina Divača
Ob-3485/09
Občina Vojnik na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2009
(Uradni list RS, št. 126/08) objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki niso državna
pomoč na področju kmetijstva v Občini
Vojnik v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov
društev s področja kmetijstva v Občini Vojnik za leto 2009, ki ne predstavljajo državno
pomoč, delujejo na področju kmetijstva ter
njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni
pridobivanje dobička.
2. Okvirna vrednost sredstev
Za izvajanje razpisanih programov so
v proračunu Občine Vojnik za leto 2009
predvidena sredstva v višini 4.200,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2009.
3. Upravičenci
Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki
delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vojnik,
– so registrirani na območju Republike
Slovenije, delujejo na območju Občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z območja
Občine Vojnik,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirana in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejela iz državnih
ali mednarodnih virov,
– njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni
pridobivanje dobička.
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti
in materialne stroške že prejeli sredstva na
drugih razpisih Občine Vojnik oziroma je bil
njihov program oziroma projekt v letu 2009
kakorkoli že financiran iz proračuna Občine
Vojnik, niso upravičeni do sredstev po tem
razpisu.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila
in kriteriji:
Število vseh članov društva
do 50 aktivnih članov
od 51–100 aktivnih članov
nad 100 aktivnih članov
Število članov iz Občine
Vojnik
do 50 aktivnih članov

5 točk
10 točk
15 točk

5 točk
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od 51–100 aktivnih članov
nad 100 aktivnih članov
Promocija
programi oziroma projekti
prispevajo k prepoznavnosti
občine
Sodelovanje
izvajalci redno sodelujejo
pri aktivnostih, katerih
organizator ali soorganizator
je Občina Vojnik
sodelovanje z drugimi
sorodnimi organizacijami

10 točk
15 točk

do 10 točk

do 10 točk
do 10 točk

Omejitve
Pomoč se ne dodeli:
Za izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na
tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške
nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni
upravičeni stroški so državna pomoč, ki niso
predmet tega javnega razpisa.
5. Prijava na razpis
Razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka roka do torka, 2. junija
2009 za prijavo dosegljiva na spletni strani
Občine Vojnik – www.vojnik.si, v času uradnih ur pa jo lahko interesenti dvignete tudi
v sprejemni pisarni Občine Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik.
Vloga mora biti izpolnjena izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih
mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpis
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu.
6. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan
Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog
v torek, 9. junija 2009.
Strokovna komisija bo opravila pregled
in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog
ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep. 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.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo
dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma
odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
nakažejo na transakcijski račun.

Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2009,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Vojnik za leto 2009.
7. Rok in način prijave na razpis
Izpolnjene vloge morajo biti poslane
priporočeno ali oddane osebno na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v zaprti kuverti najkasneje do vključno,
torka, 2. junija 2009. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v tajništvu Občine Vojnik.
Prijave pošljete v zaprti kuverti na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis
kmetijstvo društva 2009«. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času uradnih ur:
ponedeljek
sreda
petek

od 8. do 12. ure
od 8. do 12. ure
in od 13. do 16.30
od 8. do 12. ure

8. Nadzor in sankcije: v primeru, da
upravičenec sredstva pridobi nezakonito
ali jih porabi nenamensko, oziroma dela
ni izvršil, je dolžan povrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času
uradnih ur ali po telefonu vsak delovni dan,
Irma Blazinšek, tel. 03/78-00-620.
Občina Vojnik
Št. 033-4/2009-1
Ob-3486/09
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07, 65/07, 56/08), 2. člena
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), Pravilnika o sofinanciranju programov društev
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št. 70/05)
in Odloka o proračunu Občine Podlehnik za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09) župan
Občine Podlehnik objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih programov in
projektov, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Občina Podlehnik
1. Splošni pogoji
Za sofinanciranje dejavnosti morajo kulturna društva in skupine izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Podlehnik,
– so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon
o društvih,
– da imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da vodijo evidenco o opravljenih vajah
in nastopih,
– da imajo potrjen program dela s strani
upravnega organa društva.
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2. Predmet javnega razpisa
Sofinancira se naslednje vsebine kulturnih programov in projektov, ki jih bodo
izvajalci realizirali v letu 2009 v Občini Podlehnik:
– program (vsebina) redne dejavnosti
društva,
– udeležba na tekmovanjih in preglednih
prireditvah doma in v tujini,
– nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi ...),
– strokovno izpopolnjevanje.
Sredstva za investicije v prostore niso
predmet tega razpisa. Program mora biti
finančno ovrednoten in navedeni viri financiranja.
Pojasnilo:
Program – je kulturna dejavnost, ki jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj
ni lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje
v javnem interesu (npr. delovanje kulturnih
društev).
Projekt – je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celotna (gledališka predstava, razstava, koncert …), ki je v javnem
interesu ter bo izvedena v letu 2009.
3. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za
sofinanciranje programov kulture v Občini Podlehnik v letu 2009 znaša 12.000,00
EUR, in sicer:
– postavka 4120009/delovanje kulturnih
društev = 12.000,00 EUR.
4. Merila za sofinanciranje programov:
izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev za kulturo za leto 2009
na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Podlehnik (Uradni list
RS, št. 70/05).
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena do konca leta 2009.
6. Rok za predložitev vlog in način oddaje vlog
Vloge pošljite s priporočeno pošiljko ali
osebno oddajte v zaprti ovojnici (z izpisanim
nazivom izvajalca na ovojnici) na naslov:
Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik s pripisom »Javni razpis 2009 – Kultura (Ne odpiraj)«.
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od te objave.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila na dan roka za prijavo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine
Podlehnik.
Prepozno oddane vloge in vloge, ki niso
oddane na razpisnih obrazcih ali pa ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se ne bodo
upoštevale.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo komisija opravila v 10 dneh po roku za
predložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v predpisanem roku
prispele, pravilno izpolnjene in označene
vloge.
8. Vsebina vloge
Vloga mora biti oddana na razpisnih
obrazcih.
Vlogi je potrebno priložiti dokumente, ki
so zahtevani v razpisni dokumentaciji oziroma razpisnih obrazcih.
9. Izid razpisa in pogodbe o sofinanciranju
programov: o izbiri izvajalca in višini sredstev
bodo kandidati obveščeni v roku 60 dni po
izteku roka za prijavo na javni razpis.

10. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo oziroma obrazce lahko dvignete na sedežu Občinske uprave Občine Podlehnik, Podlehnik 21, 2286
Podlehnik, vsak delavnik med 8. in 12. uro
v sprejemni informacijski pisarni in na spletni
strani Občine Podlehnik www.podlehnik.si,
pod Javne storitve → javni natečaji_razpisi
in objave.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
v Občinski upravi Občine Podlehnik: Otilija
Grabrovec (tel. 02/788-40-60).
Občina Podlehnik
Št. 033-4/2009-1
Ob-3487/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP,
27/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1, 15/03
– ZOPA) in Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Podlehnik, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni
list RS, št. 70/05), župan Občine Podlehnik
objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v Občini
Podlehnik v letu 2009
1. Splošni pogoji
1.1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja oziroma
športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje
in izobraževanja iz Občine Podlehnik,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja iz
Občine Podlehnik imajo pod enakimi pogoji
prednost pred drugimi izvajalci programov
športa.
1.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z veljavno
zakonodajo, oziroma, da imajo organizacije
v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo sedež v Občini Podlehnik,
– da imajo društva urejeno evidenco
o članstvu in dokumentacijo, kot to določa
Zakon o društvih,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da vsako leto redno dostavijo občinski
upravi poročila o članstvu, realizaciji programov in doseženih rezultatih, planu aktivnosti
za prihodnje leto,
– da imajo najmanj 80% članov, ki so
občani Občine Podlehnik.
2. Predmet javnega razpisa
Sofinancira se naslednje vsebine športnih programov:
– Športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja otrok in
mladine,
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– športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– Športna dejavnost študentov,
– Kakovostni šport,
– Športna rekreacija,
– Šport invalidov,
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– Športne prireditve,
– Delovanje športnih društev.
3. Okvirna vrednost sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Podlehnik v letu
2009 znaša 12.000,00 EUR.
4. Merila za sofinanciranje programov:
izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev za šport za leto 2009 na
osnovi Pravilnika o vrednotenju programov
športa v Občini Podlehnik, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena do konca leta 2009.
6. Rok za predložitev vlog in način oddaje vlog
Vloge pošljite s priporočeno pošiljko ali
osebno oddajte v zaprti ovojnici (z izpisanim
nazivom izvajalca na ovojnici) na naslov:
Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik s pripisom »Javni razpis 2009 – Šport
(Ne odpiraj)«.
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni
od te objave.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila na dan roka za prijavo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.
ure oddana v sprejemni informacijski pisarni
Občine Podlehnik.
Prepozno oddane vloge, ki niso oddane
na razpisnih obrazcih ali pa ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev, se ne bodo upoštevale.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo komisija opravila v 10 dneh po roku za
predložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v predpisanem roku
prispele, pravilno izpolnjene in označene
vloge.
8. Vsebina vloge
Vloga mora biti oddana na razpisnih
obrazcih.
Vlogi je potrebno priložiti dokumente, ki
so zahtevani v razpisni dokumentaciji oziroma razpisnih obrazcih.
9. Izid razpisa in pogodbe o sofinanciranju programov: o izbiri izvajalca in višini
sredstev bodo kandidati obveščeni v roku
60 dni po izteku roka za prijavo na javni
razpis.
10. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo oziroma obrazce lahko dvignete na sedežu Občinske uprave Občine Podlehnik, Podlehnik 21, 2286
Podlehnik, vsak delavnik med 8. in 12. uro
v sprejemni informacijski pisarni in na spletni
strani Občine Podlehnik www.podlehnik.si,
pod Javne storitve → javni natečaji_razpisi
in objave.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
v Občinski Upravi Občine Podlehnik: Otilija
Grabrovec (tel. 02/788-40-60).
Občina Podlehnik
Št. 302-1/2009
Ob-3491/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodar-
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stva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št.
89/07 in 31/08) in Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 11/09) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Črnomelj
za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov,
ki so se izvajali v razpisnem obdobju na
območju Občine Črnomelj:
A) Subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje posojil.
B) Sofinanciranje stroškov investicijske
in razpisne dokumentacije.
Finančna sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki subvencij
in dotacij.
Kolikor je upravičenih vlog več kot je
razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep,
se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo
vsem upravičencem. Kolikor bodo pri posameznem ukrepu sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrep, kjer bo prispelo večje število vlog.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega
razpisa.
II. Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je
30.000,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2009 na področju 14 – Gospodarstvo, glavni program
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, podprogram 14029001
– Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, proračunska postavka 14004 – Podpore enotam malega gospodarstva (na
primer: subvencioniranje obrestne mere),
KTO 410201 – Pospeševanje podjetništva. Sredstva se dodelijo na podlagi določil javnega razpisa, pravilnika in meril,
ki so natančnejše opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
Okvirna višina sredstev za posamezen
ukrep znaša:
– za ukrep »subvencioniranje obrestne
mere za dodeljevanje posojil« v predvideni
višini 20.000,00 EUR,
– za ukrep »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije« v predvideni višini 10.000,00 EUR.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
– samostojni podjetniki posamezniki (pri
podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za
majhna podjetja smiselno upoštevajo),
– podjetja v zasebni ali mešani lasti z do
50 zaposlenimi. Podjetja morajo izpolnjevati pogoj za majhna podjetja iz 3. člena
veljavnega Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo,
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili zahtevo za vpis v Poslovni register
Slovenije, in zahtevo za izdajo dovoljenja
za opravljanje dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente
za ustanovitev gospodarske družbe.
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Na razpis se lahko prijavijo zgoraj omenjeni samostojni podjetniki posamezniki in
gospodarske družbe, ki:
– imajo sedež, dejavnost in kraj investicije na območju Občine Črnomelj,
– imajo sedež dejavnosti izven Občine
Črnomelj, v kolikor imajo poslovno enoto
v Črnomlju, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3
oseb za nedoločen čas in investirajo na območju Občine Črnomelj,
– ustrezajo merilom za malo gospodarsko družbo,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
– ne opravljajo dejavnosti ali sodijo v sektor kmetijstva, ribištva in ribogojstva, premogovništva, transporta oziroma, ko ne opravljajo dejavnosti, katere niso upravičene do
prejema pomoči po pravilu »de minimis«,
– niso kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta in izguba
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega
kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
– niso za isti namen že prejeli javne vire
sredstev iz občinskega ali državnega proračuna oziroma drugih mednarodnih virov,
– imajo poravnane vse obveznosti do
Občine Črnomelj,
– da pomoč ni neposredno povezana
z izvozno dejavnostjo podjetja.
2. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Črnomelj v razpisnem obdobju
do datuma, ki je določen za oddajo vlog. Pri
sredstvih, ki bojo dodeljena za ukrep »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne
dokumentacije« se bodo upoštevali stroški
nastali v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma,
ki je določen za oddajo vlog, v kolikor upravičenci za omenjeni ukrep v tem obdobju še
niso prejeli proračunskih sredstev občine.
3. Sredstva za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva se na podlagi tega
razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih je možno
dodeliti v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega
namena oziroma so zanj nujno potrebna.
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni
učinek in niso namenjena samo zniževanju
stroškov podjetja.
4. Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de
minimis«, kar pomeni da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegel
200.000,00 EUR, v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo
v cestnoprometnem sektorju znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
5. Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na več ukrepov, vendar za posamezen
ukrep samo z eno vlogo.
6. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov ali je prejemnik prekršil določila
pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je prejemnik dolžan vrniti
prejeta sredstva v enakem znesku, skupaj
z zakonitimi obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva nakazila do dneva vračila.
Posebni pogoji in merila za posamezne
ukrepe:
A) Subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje posojil

Namen ukrepa je spodbujanje investiranja:
– nakup zemljišč za poslovne prostore,
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov,
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti,
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega
gospodarstva,
– odpiranje novih delovnih mest.
Posebni pogoji za pridobitev sredstev:
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v občini Črnomelj vsaj 3
leta po končani investiciji oziroma se lahko
nadomesti z novo sodobnejšo opremo za
enako dejavnost,
– pomoč za nove zaposlitve se lahko
dodeli za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili
zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so
v postopku izgubljanja dosedanje zapo
slitve,
– izpolnitev kriterijev zaposlitve se ugotavlja na podlagi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12
mesecev.
Višina pomoči:
– prosilec lahko zaprosi za subvencijo
obresti za posojila, ki jih odobrijo pristojne
institucije in ustrezajo namenom iz pravilnika,
– višina subvencije se bo dodeljevala na
podlagi meril, ki so obvezna priloga k razpisni dokumentaciji, in na podlagi katerih bo
s točkami ovrednotena posamezna vloga,
– višina pomoči se lahko dodeli do višine
2,74 odstotne točke,
– posamezni prosilec lahko v letu 2009
prejme tovrstna sredstva v obliki subvencije
do višine 5.000,00 EUR. Subvencije do višine 200,00 EUR se ne dodeljujejo.
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa zemljišč za poslovne prostore, stroški nakupa, graditve, prenove oziroma adaptacije poslovnih prostorov, stroški
nakupa opreme za opravljanje dejavnosti
in stroški nakupa opreme, ki je povezana
z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote
malega gospodarstva,
– stroški nematerialnih investicij, z namenom odpiranja novih delovnih mest.
Zahtevana dokumentacija:
– izpolnjen prijavni obrazec »subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje
posojil«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev,
– izjava o zagotavljanju lastnih sredstev
v skladu z razpisnimi pogoji,
– izjava o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov, izjavo da za iste
upravičene stroške za katere se uveljavlja
subvencija, ne prejema pomoči po drugih
predpisih oziroma, da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene
predpisane vrednosti,
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika posameznika oziroma
družbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni:
– za gospodarske družbe izpisek iz
sodnega registra pristojnega sodišča za gospodarske družbe z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami,
– za samostojne podjetnike posameznike izpis iz Poslovnega registra Slovenije
– AJPES (z vsemi prilogami in naknadno
vpisanimi spremembami),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– za fizične osebe potrdilo o stalnem
bivališču, ki ni starejše od 30 dni,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še obrtno dovoljenje,
– drugo ustrezno odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti v kolikor je ta potrebna,
– s strani posojilodajalca overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem
namenskem posojilu, amortizacijski načrt
za tekoče leto ter drugi dokumenti, ki izkazujejo upravičene stroške (kupoprodajno
pogodbo, predračune, račune, če gre za
nakup zemljišč, prostorov ali opreme; gradbeno dovoljenje ali dokazilo o priglasitvi del,
če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih
prostorov),
– fotokopije obrazcev prijav delavcev
v zavarovanje, če gre za odpiranje novih
delovnih mest,
– kratek opis namena posojila, če le ta ni
razviden iz pogodbe o odobrenem posojilu,
– kopije dokazil ali potrdilo posojilodajalca o že plačanih obrestih za leto 2009,
– kolikor je sedež dejavnosti podjetja
izven Občine Črnomelj in ima podjetje samo
poslovno enoto v Občini Črnomelj, morajo
biti vlogi priloženi obrazci M-1/M-2, iz katerih
je razvidno, da so te osebe zaposlene za
nedoločen čas,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES,
– za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo od pristojne davčne izpostave
o plačanih davčnih obveznostih.
– finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve
leti (2007 in 2008) potrjene s strani AJPES,
– za samostojne podjetnike posameznike: bilanci stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnji dve leti (2007 in 2008) potrjene s strani AJPES,
– parafiran vzorec pogodbe.
B) Sofinanciranje stroškov investicijske
in razpisne dokumentacije
Namen ukrepa:
– sredstva za prijave podjetij na razpise
na državni oziroma mednarodni ravni so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov
za pripravo projektov, ki so predmet prijave
na državne ali mednarodne razpise in ki so
dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za
katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
Posebni pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, izpolnjujejo
še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih,
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za
nove zaposlitve,
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev
ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni
proces,
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
Višina pomoči:
– prosilec lahko zaprosi za sofinanciranje
investicijske in razpisne dokumentacije, ki
ustreza namenom iz pravilnika,
– pomoč se lahko dodeli v višini do 50%
stroškov priprave investicijske in razpisne
dokumentacije, vendar ne več kot 2% od
celotne vrednosti investicije.

Upravičeni stroški:
– del stroškov priprave projektov, ki so
predmet prijave na državne ali mednarodne
razpise, in ki so dejansko nastali, so vezani
na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
Zahtevana dokumentacija:
– izpolnjen prijavni obrazec »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije«, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije,
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev,
– izjava o zagotavljanju lastnih sredstev
v skladu z razpisnimi pogoji,
– izjava o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov, izjavo da za iste
upravičene stroške za katere se uveljavlja
subvencija, ne prejema pomoči po drugih
predpisih oziroma, da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene
predpisane vrednosti,
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika posameznika oziroma
družbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni:
– za gospodarske družbe izpisek iz
sodnega registra pristojnega sodišča za gospodarske družbe z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami,
– za samostojne podjetnike posameznike izpis iz Poslovnega registra Slovenije
– AJPES z vsemi prilogami in naknadno
vpisanimi spremembami,
– za fizične osebe potrdilo o stalnem
bivališču, ki ni starejše od 30 dni,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še obrtno dovoljenje.
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES,
– za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo od pristojne davčne izpostave
o plačanih davčnih obveznostih,
– finančni izkazi o poslovanju,
– za gospodarske družbe: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve
leti (2007 in 2008) potrjene s strani AJPES,
– za samostojne podjetnike posameznike: bilanci stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnji dve leti (2007 in 2008) potrjene s strani AJPES,
– predstavitev projekta, ki je predmet
prijave na razpis (Potrebno je navesti: kdo
je javni razpis razpisal; projekt, s katerim se
je prijavitelj prijavil na javni razpis in kratko
predstavitev ciljev oziroma rezultatov projekta; vrednost projekta; zaprošena sredstva; rezultat prijave – odobrena sredstva
v EU/prijavitelj s prijavo ni uspel). Če se je
prijavitelj prijavil z različnimi projekti, opiše
vsakega posebej,
– fotokopije računov za pripravo investicijske in razpisne dokumentacije ter dokazila o njihovih plačilih,
– investicijska in razpisna dokumentacija, ki je predmet vloge za sofinanciranje,
– parafiran vzorec pogodbe.
IV. Vsebina vloge: za vsak posamezen
ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je
popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži
pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri
zahtevani dokumentaciji.
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V. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najpozneje do
srede 3. junija 2009 (velja poštni žig), na
naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj. Vloge se oddajo za vsak posamezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene za vsak
ukrep posebej z oznako:
1. »Ne odpiraj – JR-MG – subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil«;
2. »Ne odpiraj – JR-MG – sofinanciranje
stroškov investicijske in razpisne dokumentacije«.
Vlagatelji, ki vlagajo vlogo za subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, so dolžni za vsako posojilo posredovati
samostojno vlogo, razen v primeru, da je
vlagatelj vloge pridobil dva ali več posojil za
isti namen od različnih posojilodajalcev.
VI. Obravnava vlog in obveščanje o razpisu:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan. Odpiranje vlog bo najpozneje v roku
15 dni od zaključka razpisa. Odpiranje ni
javno.
2. Vse pravočasno prispele popolne vloge
bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi
določil javnega razpisa, pravilnika in meril, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije. Vse
prispele vloge bodo ocenjene na podlagi pravočasno oddane in popolne vloge.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku osem dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Na podlagi predloga pristojnega odbora za gospodarstvo župan s sklepom odloči
o višini dodeljenih sredstev in ga posreduje
prosilcem najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o odobritvi sredstev je
dokončen.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh
pogodbenih strank oziroma v skladu s proračunskimi možnostmi.
7. Po odobritvi sredstev sklene vsak
upravičenec pogodbo z Občino Črnomelj,
v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank.
8. Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja za to pristojni organ občinske uprave.
VII. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave Javnega razpisa v Uradnem listu do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj,
http://www.crnomelj.si in na sedežu Občine
Črnomelj (sprejemna pisarna).
VIII. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Tanja Ivanušič, tel.
07/30-61-122, e-pošta: tanja.ivanusic@crnomelj.si, v času uradnih ur.
Občina Črnomelj
Št. 2/09
Ob-3492/09
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de mini-
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mis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2009 (MUV, št. 4/08)
razpis
za sofinanciranje stroškov
samozaposlitve brezposelne osebe v
Mestni občini Maribor za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen
prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev
skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de
minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so fizične
osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje
RS kot brezposelne osebe in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne
občine Maribor,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od
1. septembra 2008 do 31. avgusta 2009,
– poslovni sedež mora biti na območju
Mestne občine Maribor,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni
poklic.
Vsaka sofinancirana samozaposlitev se
mora ohraniti najmanj 12 mesecev.
Tiste fizične osebe, ki so že pridobile
sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih
petih letih, niso upravičene do finančnih
sredstev po tem razpisu.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2009 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini 354.213 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali pogoje obeh razpisov na
področju zaposlovanja.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 31. 8. 2009.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – Razpis samozaposlitev« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor,
Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za
gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor. Na hrbtni strani morata biti napisana priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja.
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je
osebno oddana na sedežu Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka
15 do vključno 31. avgusta 2009 do 15. ure
oziroma poslana po pošti s poštnim žigom
do vključno 31. avgusta 2009.
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Prijave, ki bodo oddane po navedenem
roku, se s sklepom zavržejo kot prepozne.
Prijave bo komisija odpirala dvakrat in
sicer prvič med 20. junijem 2009 in 30. junijem 2009 ter drugič med 1. septembrom
2009 in 10. septembrom 2009. Odpiranje
prijav ni javno.
Če prijava ne bo popolna, bo prijavitelj
v roku 8 dni od odpiranja pisno obveščen
s pozivom na dopolnitev. Nepopolne prijave,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo s sklepom zavržene. Prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, bodo
kot neustrezne s sklepom zavrnjene.
Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev za vse prejete prijave do 10. oktobra 2009.
Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih
sredstev bodo posredovani v roku 15 dni od
priprave predloga komisije.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka
15, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih
straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »razpisi in javne objave«. Za
dodatne informacije lahko pokličete Bredo
Kolarič, tel. 22-01-382 ali pišete na elektronski naslov: breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor
Št. 2/09
Ob-3493/09
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2009 (MUV, št. 4/08)
razpis
za sofinanciranje stroškov prve
zaposlitve brezposelne osebe z visoko
ali univerzitetno izobrazbo v Mestni
občini Maribor za leto 2009
I. Predmet: predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
podjetjem skladno s pravili o dodeljevanju
pomoči de minimis v primeru zaposlitve
brezposelne osebe, ki išče prvo zaposlitev
z visoko ali univerzitetno izobrazbo in ki ima
stalno bivališče na območju občine.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci so podjetja. Za namene tega
razpisa se za podjetje šteje malo in srednje
veliko podjetje ter samostojni podjetnik posameznik, ki ima poslovni sedež v Mestni
občini Maribor oziroma izven občine, če ima
na območju Mestne občine Maribor poslovno enoto in zaposluje za namen opravljanja
dejavnosti v tej poslovni enoti.
Zaposleni/a mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi biti prijavljen/a pri Zavodu za
zaposlovanje. Imeti mora visoko ali univer-

zitetno izobrazbo ter stalno prebivališče na
območju občine.
Sofinancirani bosta največ dve zaposlitvi
pri istem podjetju. Zaposlitev mora biti realizirana v obdobju od 1. 9. 2008 do 31. 8.
2009. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2009 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini 354.213 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali pogoje obeh razpisov
na področju zaposlovanja.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 31. 8. 2009.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – Razpis prva zaposlitev« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad
za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Na hrbtni strani morata biti napisana firma
prijavitelja ter naslov poslovnega sedeža.
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je
osebno oddana na sedežu Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka
15 do vključno 31. avgusta 2009 do 15. ure
oziroma poslana po pošti s poštnim žigom
do vključno 31. avgusta 2009.
Prijave, ki bodo oddane po navedenem
roku, se kot prepozne s sklepom zavržejo.
Prijave bo komisija odpirala dvakrat in
sicer prvič med 20. junijem 2009 in 30. junijem 2009 ter drugič med 1. septembrom
2009 in 10. septembrom 2009. Odpiranje
prijav ni javno.
Če prijava ne bo popolna, bo prijavitelj
v roku 8 dni od odpiranja pisno obveščen
s pozivom na dopolnitev. Nepopolne prijave,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo s sklepom zavržene. Prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, bodo
kot neustrezne s sklepom zavrnjene.
Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev za vse prijave do 10. oktobra
2009.
Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih
sredstev bodo posredovani v roku 15 dni od
priprave predloga komisije.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka
15, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih
straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »razpisi in javne objave«. Za
dodatne informacije lahko pokličete Bredo
Kolarič, tel. 22-01-382 ali pišete na elektronski naslov: breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis prva zaposlitev«.
Mestna občina Maribor
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Javne dražbe
Ob-3455/09
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi
40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), v povezavi z 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2009 (Uradni list RS, št 9/09) in načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin in stavbnih
zemljišč v lasti Občine Šmarje pri
Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
II. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet prodaje so:
1. nepremičnine – montažne stanovanjske hiše z zemljiščem:
a) Nepremičnina parc. št. 1067/4 njiva
166 m2 in parc. št. 326.S stanovanjska stavba 55 m2 oboje k.o. Grobelce, ki v naravi
predstavlja trenutno zasedeno samostojno
stanovanjsko enoto v okviru montažnega
dvojčka na naslovu Grobelce 7a, 3264 Sv.
Štefan. Najemna pogodba s sedanjim najemnikom je sklenjena za določen čas do
30. 6. 2009.
b) Nepremičnina parc. št. 1067/3 njiva
481 m2 in parc. št. 325.S stanovanjska stavba 77 m2 oboje k.o. Grobelce, ki v naravi
predstavlja zasedeno samostojno montažno stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Grobelce št. 7b, 3264
Sv. Štefan. Najemna pogodba s sedanjim
najemnikom je sklenjena z neprofitno najemnino za nedoločen čas.
c) Nepremičnina parc. št. 1031 stanovanjska stavba 88 m2, dvorišče 81 m2 in
parc. št. 172/16 travnik 538 m2 oboje k.o.
Šmarje pri Jelšah, ki v naravi predstavlja zasedeno montažno stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Finžgarjeva ul. 10, Šmarje pri Jelšah.
2. stavbno zemljišče – gradbena parcela št. 97/6, k.o. Šmarje pri Jelšah, v izmeri
884 m2, ki v naravi predstavlja trenutno komunalno še neopremljeno gradbeno parcelo
v nadaljevanju Gallusove ulice v Šmarju pri
Jelšah, kjer je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in
118/04) predvidena gradnja individualnih
stanovanjskih hiš in njihova ureditev v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).
Do parcele bo zagotovljen dostop z:
– dovozno cesto v grobi asfaltni prevleki,
– telekomunikacijami in elektro priključkom – cevna kanalizacija brez vodnikov na
parceli (NN priključek in TK priključek),
– vodovodnim priključkom in

– možnostjo priključitve na javno kanalizacijo.
3. stavbna zemljišča – gradbene parcele
(3a in 3b), ki v naravi predstavljajo komunalno opremljene parcele v obrtno poslovni
coni Šmarje – vzhod. Zemljišče je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega
plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 88/04 in 118/04) opredeljeno kot območje industrije za proizvodne dejavnosti.
Ob posesti poteka notranja servisna cesta,
vodovodno omrežje in kolektor do skupne
čistilne naprave. Komunalno opremo predstavlja kanalizacija in vodovod ter telefonsko
omrežje. Električno napajanje je možno iz
TP v coni.
a) stavbno zemljišče – parcela št. 165/17
(822 m2) in dodatno zemljišče parc. št.
165/14 (388 m2), v skupni izmeri 1210 m2
k.o. Bobovo in
b) stavbno zemljišče – parcela št. 140/13
(921 m2) in dodatno zemljišče parc. št. 165/6
(201 m2), v skupni izmeri 1.122 m2 k.o. Bobovo.
Izklicna cena:
– k 1.a) – za samostojno stanovanjsko
enoto v okviru montažnega dvojčka na naslovu Grobelce 7a, 3264 Sv. Štefan (nepremičnine pod točko 1.a) je 25.200,00 €,
– k 1.b) – za montažno stanovanjsko
enoto – enojček na naslovu Grobelce št. 7b,
3264 Sv. Štefan (nepremičnine pod točko
1.b) je 44.000,00 € in je sestavljena iz vrednosti stanovanjske montažne hiše s pripadajočim zemljiščem, ki znaša 38.680,00 €
in iz vlaganj najemnika – investitorja (prenova kopalnice, kotlovnica, zunanja ureditev…), ki znaša 5.320,00 €. Na zemljišču
ob stanovanjski hiši je postavljena tudi čelna
nadstrešnica, ki jo je dosedanji najemnik
postavil brez soglasja občine. Najugodnejši dražitelj si je dolžan pridobiti ustrezno
cestno soglasje, v nasprotnem primeru, pa
nadstrešnico odstraniti. Vrednost nadstrešnice ni zajeta v izklicni ceni,
– k 1.c) – za montažno stanovanjsko enoto – enojček na naslovu Finžgarjeva ul. 10
(nepremičnine pod točko 1.c) je 54.600,00 €
in je sestavljena iz vrednosti stanovanjske
montažne hiše s pripadajočim zemljiščem,
ki znaša 50.527,00 € in iz vlaganj najemnika
– investitorja (centralna, zunanja ureditev),
ki znaša 4.073,00 €,
– k 2. – za komunalno neopremljeno
gradbeno parcelo v nadaljevanju Gallusove ulice (stavbno zemljišče pod točko 2.)
je 22.100,00 €, ki ne vključuje 20% DDV.
V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne
parcele brez komunalnega prispevka, ki ga
je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe.
V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih
infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam,
– k 3.a – za komunalno opremljeno parcelo z dodatnim zemljiščem v obrtno poslovni coni Šmarje – vzhod (stavbno zemljišče
pod točko 4.a) je 26.998,00 €, ki ne vključuje
20% DDV,
– k 3.b – za komunalno opremljeno parcelo z dodatnim zemljiščem v obrtno poslov-

ni coni Šmarje – vzhod (stavbno zemljišče
pod točko 4.b) je 26.160,00 €, ki ne vključuje
20% DDV.
– V izklicni ceni (za stavbna zemljišča
pod točko 3.a in 3.b) je zajeta vrednost
stavbne parcele brez komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred izdajo
gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov. Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega
dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Vse nepremičnine so bremen proste,
prodajajo se po sistemu videno–kupljeno.
Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško
knjigo, za parcele pod točko 3.a in 3.b je podan predlog za vknjižbo v zemljiško knjigo.
III. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Kolikor kupec (za stavbno zemljišče
pod točko 2., ter 3.a in 3.b ne prične z gradnjo najkasneje dve leti od sklenitve prodajne pogodbe, lahko prodajalec prodajno
pogodbo razveljavi, kupec pa je upravičen
do povrnitve kupnine brez obresti.
– V primeru preprodaje drugemu kupcu
(za stavbno zemljišče pod točko 2., ter 3.a in
3.b) bo občina uveljavljala predkupno pravico, vpisano v zemljiško knjigo, za isto ceno,
kot je bila parcela prodana.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj – vse nepremičnine razen pod točko 1.b in 1.c – je dolžan
plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah,
št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za
javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine
v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
– Najugodnejši dražitelj nepremičnine pod
točko 1.b je dolžan plačati kupnino zmanjšano za 5.320,00 €, v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe, na podračun Občine
Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720
odprt pri Upravi za javna plačila RS, znesek 1.000,00 € Atriju stanovanjski zadrugi
z.o.o. Ljubljanska c. 20, Celje na transakcijski račun, št. 24300-9001823173, sklicna št.
62349 in znesek 4.320,00 € dosedanjemu
najemniku.
– Najugodnejši dražitelj nepremičnine pod točko 1.c je dolžan plačati kupnino zmanjšano za 4.073,00 €, v 8 dneh
od dneva podpisa prodajne pogodbe, na
podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št.
01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS, znesek 4.073,00 € upravniku občinskih stanovanj Atriju stanovanjski
zadrugi z.o.o. Ljubljanska c. 20, Celje na
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transakcijski račun, št. 24300-9001823173,
sklicna št. 62169-285900.
– Za nepremičnine pod 1.a, 1.b in 1.c
bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan
plačati še davek na promet nepremičnin, notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime.
– Za stavbna zemljišča pod točko 2. ter
3.a in 3.b bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in strošek vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime.
V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 28. 5. 2009 v sejni
sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah, z začetkom:
– ob 10. uri – za nepremičnine pod točko
1.a, 1.b in 1.c,
– ob 11. uri – za stavbno zemljišče pod
točko 2,
– ob 11.30 – za stavbna zemljišča pod
točko 3.a in 3.b.
Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1
uro pred pričetkom posamezne dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
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– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki

niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme
niti izklicne cene.
VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini
Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-622, kontaktna oseba mag. Zinka Berk.
IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana, postopek
prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne
pogodbe brez obrazložitve in brez od
škodninske odgovornosti. V tem primeru
je prodajalka dolžna vrniti kavcijo brez ob
resti.
X. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila
so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 478-62/2009/3
Ob-3456/09
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin ter 55.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Ministrstvo za javno
upravo razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe so opremljeni poslovni prostori na naslednjih lokacijah:

Mejni
prehod

Parc. št. na kateri stoji
stavba/številka stavbe

Katastrska
občina

Oznaka poslovnega
prostora

Velikost poslovnega
prostora

Prosto od

Dobovec

597/2/ stavba št. 305

Dobovec

špedicija Š.1.1.

12,87 m2

1. 7. 2009

597/2/ stavba št. 305

Dobovec

špedicija Š.1.2.

13,34 m

2

1. 7. 2009

1552/3/ stavba št. 544

Kunšperk

špedicija Š0.1 in Š0.2

12,20 m

2

1. 7. 2009

Bistrica ob Sotli

3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
Mejni
prehod

Oznaka
poslovnega prostora

Velikost poslovnega
prostora

Dobovec

špedicija Š.1.1.

12,87 m2

258,00 €

špedicija Š.1.2.

13,34 m

2

267,00 €

špedicija Š0.1 in Š0.2

12,20 m2

244,00 €

Bistrica ob Sotli

Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 10,00 €.

Izklicna cena –
mesečna najemnina
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4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Prostori so vseljivi s 1. 7.
2009. Dodatne informacije so na voljo na
Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana, Biserka Gorišek, tel. 01/478-16-37.
5. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino
do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino v roku 8 dni od izdaje računa na podračun enotnega zakladniškega računa št.:
01100-1006214304. Položena varščina se
šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.
6. Višina varščine
Pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji za poslovni prostor položiti varščino v višini 1-mesečne najemnine, kot je navedena v 3. točki razpisa, na
račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600-2009 z navedbo
namena nakazila: (mejni prehod in oznaka
špedicije, kot je navedeno v drugi točki tega
razpisa). Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki ne uspejo, varščina vrne v roku 15
dni brez obresti.
Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži.
7. Ogled nepremičnin in informacije
v zvezi z izvedbo javne dražbe
Ogled vseh poslovnih prostorov, ki so
navedeni v drugi točki tega razpisa je možen dne 15. 5. 2009 od 11. do 12. ure po
predhodnem dogovoru z Biserko Gorišek,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene na spletni strani http://www.
mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
8. Pogoji za pristop k javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki so v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije registrirane za
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dejavnost promet in skladiščenje – špedicija
in druge spremljajoče dejavnost.
Dražitelji morajo najkasneje do 23. 5.
2009 do 9. ure, v zaprti kuverti z napisom
»Ne odpiraj, javna dražba 478-62/2009«, na
naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana priporočeno po
pošti ali osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokade TRR (velja za pravne osebe in
s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– dokazilo, da je po standardni klasifikaciji dejavnosti registriran za dejavnost:
promet in skladiščenje – špedicija in druge
spremljajoče dejavnosti,
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov
ne morejo pravočasno pridobiti dokazil
iz druge, tretje, četrte ali pete alinee te
točke, lahko le-te predložijo na dan javne
dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
za poslovne prostore iz druge točke tega
razpisa bo potekala dne 25. 5. 2009 v IV.
nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, ob 10. uri.
10. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko
ustavi postopek javne dražbe do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se dražiteljem
povrne izkazane stroške.
Ministrstvo za javno upravo
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Razpisi delovnih mest
Št. 1711-09-0110
Ob-3458/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3 in 65/08, v nadaljnjem besedilu ZJU) Ministrstvo za notranje zadeve
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
upravne notranje zadeve v Ministrstvu za
notranje zadeve.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne ali druge ustrezne družboslovne smeri, visoko
strokovno izobrazbo z magisterijem pravne ali druge ustrezne družboslovne smeri,
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo pravne ali druge ustrezne družboslovne
smeri ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) pravne ali druge ustrezne
družboslovne smeri,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalno znanje vodenja v javni
upravi,
– 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,
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«, »tajno – EU«,
»tajno – NATO«.
Delovno področje:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje dela v direktoratu,
– odločanje v zadevah z delovnega področja direktorata,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.
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 notranje
zadeve za pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«, »tajno – EU«, »tajno – NATO« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št.
50/06 – UPB 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in
metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih
je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003,
906-2/2003-1 in 906-39/2004), objavljenimi
na spletni strani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu
sekretar z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu Direktorata za
upravne notranje zadeve v Ljubljani, Beethovnova 2. 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 za prosto uradniško položajno delovno mesto generalni direktor« 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 na-

slov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 478-16-71.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0054/2009
Ob-3494/09
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih,
20., 34. in 35. člena Statuta Doma in v skladu s sprejetim sklepom Sveta doma Doma
za varstvo odraslih Velenje je na svoji seji
dne 21. 4. 2009 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja Doma za varstvo odraslih
Velenje (m/ž).
Kandidat mora ob splošnih pogojih, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 56., 57. in 69. člena Zakona
o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj
in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, oziroma ga bo moral
opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, če ne mu
mandat na podlagi zakona preneha,
– ne glede na določbe prve alineje je
lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
5 let. Pričetek mandata je 16. 12. 2009.
Ob prijavi na razpis naj kandidat predloži
kratek življenjepis in vizijo delovanja Doma
za varstvo odraslih Velenje. Prijavo, kateri
so priložena ustrezna dokazila, naj kandidati
pošljejo v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet doma Doma za
varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, 3320
Velenje, z opombo »Razpis za direktorja«
s pripisom »Ne odpiraj« !
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Dom za varstvo odraslih Velenje
Ob-3573/09
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 in 36/08) ter sklepa 5. seje
Sveta Vrtca »Martin Krpan« Cerknica razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splo-
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šne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08) ter imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani
kandidat/kandidatka
bo
imenovan/a za dobo 5 let; predvideni začetek dela bo 1. 10. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) in program
vodenja vrtca, pošljite v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Vrtca »Martin Krpan« Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica, z oznako »Prijava za razpis za
ravnatelja«.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Vrtec »Martin Krpan« Cerknica
Ob-3574/09
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 Marka Salmiča iz Velenja
razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Marku Salmiču iz
Velenja.
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. Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, morajo prijavljeni kandidati imeti vsaj
pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu, od tega najmanj eno leto pri notarju,
na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri
državnem pravobranilstvu.
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
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Druge objave
Št. 244/2009

Ob-3500/09

Popravek
V besedilu javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 32/09 z dne 24. 4. 2009,
Ob-3255/09, je prišlo do napačno objavljene
izhodiščne cene nepremičnine.
Spremeni se 3. točka javnega zbiranja
ponudb za prodajo nepremičnin tako, da se
pravilno glasi:
3. Opis predmeta prodaje:
Stanovanje:
Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5 v II.
nadstropju, v izmeri 55,80 m2, v stanovanjski stavbi v Podgradu, Podgrad 103, letnik
1950, zemljiškoknjižno stanje urejeno, etažna lastnina ni vzpostavljena.
a) izhodiščna cena: 35.000,00 EUR,
b) ogled stanovanja je možen 7. 5. 2009
med 12. in 13. uro.
Ostalo besedilo javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin z dne 24. 4. 2009
ostane nespremenjeno. Sprememba stopi
v veljavo z dnem objave.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 007-039/2009/14
Ob-3496/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07, 84/08) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Mag. Davorina Kralja, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje
varstva pri delu in požarne varnosti – varstva pri delu in požarne varnosti, z dnem
15. 4. 2009
2. Tomaža Kočarja, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje gozdarstva – gozdarstva splošno in sodnega
cenilca, imenovanega za strokovno področje gozdarstva – gozdnih zemljišč in gozdov,
z dnem 15. 4. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 47803-47/2006/39
Ob-3497/09
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 7. 1. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremičnine in sicer
zemljišča s stanovanjsko stavbo
parc. št. 601/3, stanovanjska stavba
v izmeri 757 m2, k.o. Razdrto
po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: nepremičnina parc. št.
601/3, stanovanjska stavba v izmeri 757 m2,

vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Postojni pri vl. št. 228, k.o. Razdrto, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine parc. št. 601/3 k.o. Razdrto.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
nepremičnine parc. št. 601/3 k.o. Razdrto je
55.250,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
55.250,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini.
Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od ponujene
cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– nepremičnina je v potrdilu o namenski
rabi zemljišča Občine Postojna z dne 9. 7.
2008 opredeljeno kot stavbno zemljišče,
– nepremičnina leži v območju predkupne pravice Občine Postojna, zato bo
v postopku javnega zbiranja ponudb najprej
ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo zemljišče po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika najprej ponujeno v odkup Občini
Postojna. Če Občina Postojna na predmetni
nepremičnini ne bo uveljavljala predkupne
pravice, se bo postopek za sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval z najboljšim
ponudnikom,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled nepremičnine:
ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji nepremičnine vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na
Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba
je Eva Suhadolc, tel. 01/306-81-91. Ogled
nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen
takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer
na lokaciji nepremičnine, po predhodnem
dogovoru z Evo Suhadolc.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 25. 5.
2009 do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica
Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19 –
vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 25. 5. 2009 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – nepremičnina – zadeva
št. 47803-47/2006 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 25. 5. 2009, ob 12.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
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Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 47805-44/2008/20
Ob-3498/09
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 17. 4. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 3200, neplodno v izmeri
354,00 m2, k. o. Pobrežje
po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
3200, neplodno, v izmeri 354,00 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Mariboru pri vl. št. 2872, k.o. Pobrežje,
v lasti Republike Slovenije in upravljanju
Direkcije RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča
parc. št. 3200, k.o. Pobrežje.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
zemljišča parc. št. 3200, k.o. Pobrežje, je
18.408,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
18.408,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od ponujene
cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče je v potrdilu o namenski rabi
zemljišča Mestne občine Maribor opredeljeno kot stavbno zemljišče,
– zemljišče ne leži v območju predkupne
pravice,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled zemljišča: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak delovni dan od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni
osebi sta Maruša Klopčič in Maja Gliha,
tel. 01/478-80-14 ali 01/478-80-87. Ogled
zemljišča, ki je predmet prodaje, je mogoč
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na
lokaciji zemljišča, po predhodnem dogovoru
z Marušo Klopčič ali Majo Gliha.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 26. 5.
2009 do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica
Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19 –
vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
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najkasneje do 26. 5. 2009 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
47805-89/2006 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 2009, ob 12.15,
na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba
320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 47805-44/2008
Ob-3499/09
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 20. 4. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 743/1, travnik v izmeri
317,00 m2 in parc. št. 752/1, travnik
v izmeri 989,00 m2 in njiva v izmeri
300,00 m2, obe k.o. Gojače po metodi
javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
743/1, travnik v izmeri 317,00 m2, in parc.
št. 752/1, travnik v izmeri 989,00 m2 in njiva
v izmeri 300,00 m2, obe vpisani v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ajdovščini, v zk.

Stran

1140 /

Št.

35 / 8. 5. 2009

vl. št. 444, k. o. Gojače, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za
ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča
parc. št. 743/1 in parc. št. 752/1, obe k.o.
Gojače.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
zemljišča parc. št. 743/1 in parc. št. 752/1,
obe k.o. Gojače, je 40.744,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
40.744,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od ponujene
cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali potrdilo o državljanstvu za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče je v potrdilu o namenski rabi
zemljišča Občine Ajdovščina opredeljeno
kot stavbno zemljišče,
– zemljišče leži v območju predkupne
pravice,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– ponudba je veljavna le pod pogojem,
da je dana za obe zemljišči (parc. št. 743/1
in parc. št. 752/1, obe k.o. Gojače),
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– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled zemljišča: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak delovni dan od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni
osebi sta Maruša Klopčič in Maja Gliha,
tel. 01/478-80-14 ali 01/478-80-87. Ogled
zemljišča, ki je predmet prodaje, je mogoč
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na
lokaciji zemljišča, po predhodnem dogovoru
z Marušo Klopčič ali Majo Gliha.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 26. 5.
2009, do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni
po roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo
biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko
ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
skrbnica Majda Pachole – Skubic, Tržaška
cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljub
ljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 26. 5. 2009 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
47805-44/2008 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 2009, ob 12.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-

nudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Ob-3457/09
Družba CATV podjetje za upravljanje,
vzdrževanje, modernizacijo in izgradnjo kabelske televizije d.d., Bevkova ulica 2, 2000
Maribor v skladu s prvim odstavkom 112.
člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
36/08) objavlja
splošne pogoje in cene
za sprejem v glavne sprejemne postaje
ter kabelsko retransmisijo vsebin
radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe
CATV Tezno d.d.
A) Pogoji:
– izdajatelj radijskih oziroma televizijskih programov mora izpolnjevati pogoje
za opravljanje dejavnosti, kot jih določa
Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 102/07), Zakon o medijih
(Uradni list RS, št. 36/08) in Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS,
št. 68/08);
– omrežne priključne točke za izdajatelja radijskih in televizijskih programov na
kabelsko omrežje družbe CATV Tezno d.d.
so glavne sprejemne postaje v posameznih
zaključenih delih kabelskega omrežja;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora za sprejem v razširjanje v posameznem zaključenem delu kabelskega
omrežja poravnati enkratno priključnino v višini stroškov vključitve programa v sprejemno postajo, s katero se izdajatelju omogoči
kabelsko razširjanje radijskih in televizijskih
programov v kabelskem omrežju;
– pogoji in cene za kabelsko retransmisijo veljajo za vsa kabelska omrežja, v katerih
družba CATV Tezno d.d. razširja radijske in
televizijske programe;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan zagotoviti tehnične pogoje
za nemoten sprejem radijskih in televizijskih
programov pri uporabniku;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora zagotoviti, da iz njegove komunikacijske opreme ne prihaja v kabelsko
omrežje družbe CATV Tezno d.d. noben neželjen signal, ki bi lahko povzročal tehnične
motnje;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov sme v kabelskem omrežju družbe
CATV Tezno d.d. razširjati vsebine zgolj
v lastnem imenu in pogodbenega razmerja
ne sme prenesti na kakšno drugo pravno
osebo;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan pokrivati vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo izdajo in
prenašanje radijskih ter televizijskih programov;
– razmerja med družbo CATV Tezno d.d.
in izdajatelji radijskih in televizijskih programov se uredi s sklenitvijo pogodbe o kabelski retransmisiji vsebin v kabelskem omrežju
družbe CATV Tezno d.d.;
– po izpolnitvi predpisanih pogojev in
tehničnih predpostavk za sprejem programa v sprejemni postaji ter sklenitvi pogodbe
o kabelski retransmisiji družba CATV Tezno
d.d. izvede priklop in začne razširjati program v kabelskem omrežju.
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B) Cena:
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en televizijski program znaša 0,02 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju;
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en radijski
program znaša 0,002 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju.
Pogoji in cene za sprejem v glavne sprejemne postaje ter kabelsko retransmisijo
vsebin radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe CATV Tezno
d.d. začnejo veljati naslednji dan po objavi
ter se uporabljajo od 1. 4. 2009 naprej.
CATV Tezno d.d.
Ob-3539/09
Snaga, d.o.o. na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84-4254/2007, stran
11577) objavlja prodajo rabljenih osnovnih
sredstev:
1. Stroj za pometanje cest SCHMIT,
SWINGO 230, dve krtači, leto izdelave
2002, stroj obratuje in je redno vzdrževan.
2. Stroj za pometanje cest SCHMIT,
SWINGO 225, dve krtači, leto izdelave
2003, stroj obratuje in je redno vzdrževan.
Stroja za pometanje cest si je možno
ogledati na naslovu podjetja Snaga, d.o.o.
po predhodni najavi na tel. 477-96-68, GSM
031/419-018 (Peter Kadunc).
Interesenti naj svoje ločene pisne ponudbe z navedeno zavezujočo ceno, ki so
jo pripravljeni plačati za posamezni stroj za
pometanje cest, oddajo v zaprti ovojnici,
s pripisom »Ponudba«, z navedbo stroja za
pometanje cest na katerega se nanašajo,
najkasneje do 20. 5. 2009 na naslov: Snaga,
d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana.
Izbrane bodo ponudbe z najvišjo ponujeno ceno za posamezni stroj. Prodajalec
si pridržuje pravico, da ponudb nižjih od
ocenjene vrednosti ne sprejme.
Snaga, d.o.o.
Št. 205/09
Ob-3454/09
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Tržič za leti 2008 in 2009 z dopolnitvami in Sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 21. redni seji dne 23. 4. 2009
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje: zasedeno
dvosobno stanovanje z oznako 113.E, v 5.
etaži – v 3. nadstropju s kletjo in drvarnico,
v izmeri 55,37 m2, vpisano v podvložku št.
1000/29, k.o. Tržič, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi z oznako 221.ES, ki stoji na
parc. št. 385/2, stavba v izmeri 677,00 m2,
vpisani v vl. št. 1000, k.o. Tržič, na naslovu
Pot na Zali rovt 11, Tržič.
Izhodiščna cena je 47.410,28 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico
pod enakimi pogoji. Cena je navedena brez
davščin.

3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo
ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka
izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Tržič:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
5. Način in rok plačila kupnine:
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve
računa. Plačana varščina se uspešnemu
ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino
v prodajni pogodbi.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb.
7. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj
15 dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno
zbiranje ponudb velja do 28. 5. 2009, do
10. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do
28. 5. 2009, do 10. ure po pošti oziroma
morajo biti do tega roka vročene osebno na
naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba
za nakup stanovanja – Pot na Zali rovt 11
– Ne odpiraj«.
8. Ponudniki so dolžni do 28. 5. 2009,
do 10. ure plačati varščino v višini 10% od
ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za
nakup stanovanja – Pot na Zali rovt 11«.
9. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v mali sejni
sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 28. 5. 2009 ob
10. uri.
10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
11. Plačana varščina, brez obresti, bo po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo
uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva
odpiranja pisnih ponudb.
12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri javni uslužbenki Jolandi Stelzer, tel. 04/59-71-528.
13. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premože-

Št.

35 / 8. 5. 2009 /

Stran

1141

njem Občine Tržič lahko s soglasjem župana
Občine Tržič postopek brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino
brez obresti.
14. Na javnem zbiranju ponudb lahko
sodelujejo državljani Republike Slovenije in
državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah
članicah EU.
15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti
naslednje dokumente:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb,
v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja
ponudb.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.
16. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Tržič izloči
in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na
navedeno, pa Komisija pozove ponudnika,
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni
od dneva prejema poziva na dopolnitev.
17. Vse stroške v zvezi s prodajo, razen
strošek notarske overitve podpisa prodajalca, nosi kupec.
18. Izročitev stanovanja v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
19. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če
izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne
za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina
Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič
ima pravico zadržati varščino tudi v primerih,
ki so določeni v prodajni pogodbi.
20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo bo poskrbela Občina Tržič.
21. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
22. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
23. To javno zbiranje ponudb se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
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Ob-3484/09
Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) v zvezi s 27.
členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) razpisuje
javno ponudbo
za oddajo poslovnih prostorov v najem
1. Celjska cesta 10, Vojnik (stara pošta),
poslovni prostor, primeren za trgovino, pisarno ali mirno storitveno dejavnost (od 4,00
EUR/m2 dalje), velikost 89,00 m2, pritličje,
varščina v znesku 50,00 EUR.
2. Nova Cerkev 22, Nova Cerkev, poslovni prostor, primeren za pisarno ali mirno
storitveno dejavnost (od 3,00 EUR/m2 dalje),
velikost 58,40 m2, 1. nadstropje, varščina
v znesku 50,00 EUR.
Opozorilo: najemnine pri poslovnih prostorih so določene okvirno (od najnižje do
najvišje možne).
Ostali stroški, ki jih plačuje najemnik so:
obratovalni stroški, stroški rednega in nujnega vzdrževanja, stroški uporabe stavbnega
zemljišča, stroški zavarovanj (zavarovalne
police, ki jih sklepa najemnik, se morajo
vinkulirati v korist Občine Vojnik) in drugi
stroški po pogodbi. Najemnikova vlaganja
se ne poračunajo z najemnino in po prenehanju najemnega razmerja najemodajalec
najemniku ni dolžan povrniti neamortiziranih
sredstev.
Najemnina za poslovni prostor se plačuje
mesečno, za tekoči mesec, na podlagi izstavljenih računov s strani lastnika.
Najemna pogodba se sklepa za določen
čas, za dobo 3 let. Ob izpolnjevanju vseh
obveznosti najemnika, ki izhajajo iz najemne
pogodbe, se po preteku 3 let najemna pogodba lahko podaljša še za 2 leti.
Ponudniki morajo poravnati varščino za
resnost ponudbe na TRR 0133 9010 0003
082, odprt pri UJP Žalec. Varščina brez
obresti bo v roku 15 dni po odločitvi o izbiri
vrnjena tistim ponudnikom, ki na izboru ne
bodo uspeli.
I. Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
a) Dokazilo o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti:
– za samostojne podjetnike: dokazilo
o strokovni usposobljenosti ali dokazilo iz
vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov;
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega
registra, star največ 30 dni;
– za društvo: odločbo Upravne enote;
– kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih ter predstavitev programa, ki se naj bi
izvajal v poslovnem prostoru.
b) Dokazilo o plačilni sposobnosti:
– dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih, dokazilo/izjava o poravnanih obveznostih do Občine Vojnik in dokazilo, da ni
blokiran račun (staro največ 30 dni);
– za pravne osebe: potrdilo banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6 mesecev;
– potrdilo o registraciji, ki ga izda Davčna
uprava zavezancu za DDV;
– dokazilo o plačilu varščine v višini enomesečne izhodišče najemnine na TRR Občine Vojnik.
c) Program dejavnosti, ki se bo odvijala
v poslovnem prostoru.
II. Poslovne prostore si za potrebe svoje dejavnosti priredi s soglasjem lastnika
najemnik sam in mora na svoje stroške pri-
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dobiti potrebno dokumentacijo in upravna
dovoljenja.
III. V primeru, da je kandidat že imel
sklenjeno najemno razmerje za poslovne
prostore, je potrebno predložiti potrdilo o poravnanih obveznostih do najemodajalca oziroma izjavo, da še ni bil najemnik poslovnih
prostorov.
IV. Merilo: višina ponujene najemnine.
Prijava na razpis
Prijave na razpis sprejema Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, z oznako “Javna ponudba – Ne odpiraj! – najem, s pripisom
Poslovni prostor Celjska cesta 10, Vojnik ali
Nova Cerkev 22”.
Rok za prijavo je 30 dni od dneva objave
razpisa.
Zadnji rok za oddajo ponudb je 15. 6.
2009 do 12. ure.
Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem
roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasnih, vendar nepopolnih ponudb, komisija
ne bo obravnavala.
V primeru večjega števila ponudnikov,
ki ponudijo enako višino najemnine, lahko
najemodajalec razpiše javno dražbo, katere
predmet je višina najemnine. Ponudnikom,
ki izpolnjujejo pogoje in bodo vabljeni na
dražbo, se dana varščina za resnost ponudbe šteje tudi kot varščina za udeležbo
na dražbi. O dnevu dražbe bodo ponudniki
pisno obveščeni.
Rok vezanosti ponudnika na ponudbo
velja do sklenitve najemne pogodbe.
Ponudnikom bo sklep o izbiri vročen 8
dni po seji komisije. Najemna pogodba bo
sklenjena z izbranim ponudnikom v 15 dneh
od vročitve sklepa komisije.
Župan Občine Vojnik lahko postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve najemne
pogodbe.
Ponudniki si poslovni prostor lahko ogledajo po dogovoru in dobijo podrobne informacije na tel. 78-00-628 (Tanja Golec
Prevoršek), e-naslov: pravna.sluzba@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 478-88/2009
Ob-3488/09
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, št. 41/05 in št. 92/05), 78. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02), določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina
z dne 23. 4. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta prodaje in lokacija:
Predmet prodaje so nezazidana stavbna
zemljišča, in sicer:
– parc. št. 1797/1, v izmeri 654 m2, vl. št.
1771 k.o. Ajdovščina, do deleža 564/654,
– parc. št. 1798/1, v izmeri 1408 m2,
vl. št. 1771 k.o. Ajdovščina, do deleža
1228/1408,
– parc. št. 1800/1, v izmeri 7905 m2,
vl. št. 180 k.o. Ajdovščina, do deleža
6835/7905 in

– parc. št. 1807, v izmeri 1858 m2, vl. št.
k.o. Ajdovščina, do deleža 1548/1858,
(skupaj 10.175 m2).
Preostali deleži zemljišč ostajajo v lasti
Občine Ajdovščina za namene izgradnje povezovalne ceste in komunalne infrastrukture. Z bodočim lastnikom bo takoj po izvedbi
kupoprodaje izvedena razdelitev solastnine
na terenu tako, da bo Občina Ajdovščina postala lastnica zemljišč vzdolž južnega dela
navedenih parcel.
Nepremičnine ležijo znotraj tako imenovane obrtne cone V Talih v Ajdovščini, na elitni lokaciji med hitro cesto Vrtojba – Razdrto
in obvoznico mesta Ajdovščina. V neposredni bližini je priključek s hitre ceste. Obrtna
cona še ni komunalno opremljena, namenjena pa je proizvodno servisni dejavnosti.
3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo
Najmanjša ponudbena cena za 1 m2 zemljišča znaša 80 € oziroma:
– za delež do 564/654 parc. št. 1797/1
k.o. Ajdovščina – 45.120,00 €,
– za delež do 1228/1408 parc. št. 1798/1
k.o. Ajdovščina – 98.240,00 €,
– za delež do 6835/7905 parc. št. 1800/1
k.o. Ajdovščina – 546.800,00 € in
– za delež do 1548/1858 parc. št. 1807
k.o. Ajdovščina – 123.840,00 €.
Kupec je dolžan plačati tudi DDV v višini
20% od ponudbene cene.
3. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
4. Varščina: ponudniki morajo v roku za
oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb
plačati varščino v višini:
– 5.000,00 € za delež do 564/654 parc.
št. 1797/1 k.o. Ajdovščina,
– 10.000,00 € za delež do 1228/1408
parc. št. 1798/1 k.o. Ajdovščina,
– 55.000,00 € za delež do 6835/7905
parc. št. 1800/1 k.o. Ajdovščina,
– 13.000,00 € za delež do 1548/1858
parc. št. 1807 k.o. Ajdovščina na Podračun EZR Občine Ajdovščina št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila. 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.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument iz katerega bo razvidna glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od 30
dni:
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenija za samostojne podjetnike;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
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najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
6. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudba 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 stavbnega zemljišča v POC Gojače. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo
upoštevale le, če bodo pravilno označene
prispele do torka 26. 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.
8. Drugi pogoji:
a) Nepremičnine se prednostno prodajajo vse skupaj v paketu. Kolikor take ponudbe Občina Ajdovščina ne bo (s)prejela,
se lahko izvede prodaja posamezne nepremičnine. Nepremičnine se prodajajo v stanju
kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«
in brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 15. 6. 2009.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek 18. 5. 2009 od 13. do 14. ure. Dodatne
informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna
oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Št. 35204-01/2009
Ob-3495/09
Občina Sveta Ana na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/08) in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2009 (Uradni list RS, št. 104/08) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Sveta Ana, Sv. Ana
v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, tel. 02/729-58-80, faks 02/729-58-85,
e-naslov: obcina@sv-ana.si.

Postopek vodi Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja občinskega
stvarnega premoženja Občine Sveta Ana (v
nadaljevanju: pristojna komisija).
II. Predmet prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja enosobnega stanovanja št. 5 v izmeri
54,44 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske hiše Kremberk 37, 2233 Sveta
Ana, na parceli št. 327/1 k.o. Krembek, pripisano pri vl. št. 39.
Stanovanje je prazno in bremen prosto.
Izhodiščna cena je 19.300,00 €. Navedena cena je izklicna in ne vključuje davka na
promet nepremičnine ki ga plača kupec.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša 1.930,00 €. Varščina se vplača na TRR
Občine št. 01381-0100010821 in fotokopijo
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na javno
zbiranje ponudb. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana,
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, stroške
razpisa, stroške cenitve, stroške overitve).
4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži
prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla.
Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži varščino.
5. Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene.
6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov ter
telefonsko številko,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
kupnino,
– originalno potrdilo o vplačani varščini
in priloženo številko transakcijskega računa,
za primer vračila varščine,
– kopijo osebnega dokumenta (osebne
izkaznice oziroma potnega lista) ter davčno
številko.
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje in ponudil najvišjo
ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridrži
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo-najnižji znesek višanja
je 1.000,00 €.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno
in se bo izvedlo naslednji dan po roku za
oddajo ponudbe.
9. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku
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in je takšna obveznost prodajalca vnaprej
izključena. Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa
je v tem primeru vrniti varščino brez obresti.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Upoštevane bodo vse pravočasne ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah
na naslov Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov.
goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
v roku 15. dni od dneva objave v Uradnem
listu, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Kot pravočasne
štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej
navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo
pošiljatelju.
Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil in občina zadrži plačano
varščino. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest.
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb lahko interesenti dobijo na tel. 02/729-58-84 Irena Golob. Ogled
nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Sveta Ana www.sv-ana.si.
Občina Sveta Ana
Št. 47802-001/2009-3
Ob-3540/09
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234
Benedikt razpisuje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO (Uradni list RS, št.
14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu
Občine Benedikt za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 120/08), Letnega programa prodaje
občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2009, ki ga je Občinski svet
Občine Benedikt sprejel dne 17. 12. 2008 in
Sklepa Občinskega sveta Občine Benedikt
z dne 8. 4. 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno opremljenih
nezazidanih stavbnih zemljišč za
individualno stanovanjsko gradnjo
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Benedikt, Čolnikov
trg 5, 2234 Benedikt.
2. Predmet prodaje:
a) nepremičnina parc. št. 495/13, v izmeri 890 m2, pripisana pri vl. št. 819, k.o.
Benedikt.
Predmetna nepremičnina je komunalno
opremljena, namenjena za stanovanjsko
gradnjo.
Nepremičnina se prodaja v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt II (Uradni list
RS, št. 16/89).
Izhodiščna cena nepremičnine je
40,00 €/m2. V ceno ni vključen DDV.
V ceno je zajeta komunalna infrastruktura.
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b) nepremičnina parc. št. 495/42, v izmeri 608 m2, pripisana pri vl. št. 511, k.o.
Benedikt.
Predmetna nepremičnina je komunalno
opremljena, namenjena za stanovanjsko
gradnjo.
Nepremičnina se prodaja v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt II (Uradni list
RS, št. 16/89).
Izhodiščna cena nepremičnine je
30,00 €/m2. V ceno ni vključen DDV.
V ceno je zajeta komunalna infrastruktura.
Vloga za nakup stavbnih zemljišč in vzorec prodajne pogodbe sta objavljena na
spletni strani Občine Benedikt: http://www.
benedikt.si/, rubrika Aktualno, v pisni obliki
pa pri javni uslužbenki Darji Zemljina, tel.
02/703-60-38.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu »videno – kupljeno«.
b) Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudniki oddajo svoje ponudbe v pisni
obliki v zapečateni ali zaprti ovojnici tako,
da je na odpiranju možno preveriti, da je
zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki
oddajo svoje ponudbe osebno na sedežu
občine ali pošljejo priporočeno po pošti.
Na ovojnici mora biti vidno označen naslov
prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno
zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč«. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika. Ponudbe morajo na naslov prispeti v 15 dneh od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
c) Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik plačal varščino v višini 10%
izhodiščne prodajne cene – vrednosti zemljišča na transakcijski račun Občine Benedikt št. 01348-0100010789, odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo »varščina za zbiranje
ponudb za prodajo stavbnih zemljišč«.
d) Ponudniki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebne
izkaznice ali potnega lista in dokazilo o plačilu varščine. V ponudbi mora biti navedena
davčna številka, številka transakcijskega računa, telefonska številka, nepremičnina in
ponujena cena.
e) Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
f) Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Benedikt lahko pozove ponudnika,
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev.
g) Prodajna pogodba bo sklenjena
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno za nepremičnino, ki je predmet razpi-
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sa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni
in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Benedikt:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
h) Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) in nosi vse stroške v zvezi
s prodajo in stroške, povezane s prenosom
lastninske pravice v zemljiško knjigo.
i) Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v roku 15 dni po
izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Benedikt št. 01348-0100010789, odprt
pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
j) Plačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne
sklene prodajne pogodbe v določenem roku,
zapade varščina v korist prodajalca – Občine Benedikt in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi
Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt naslednji dan, ko se zaključi zbiranje
ponudb, in sicer ob 9. uri.
b) Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
c) Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji kriterij: višina ponujene kupnine.
d) Prodajalec na podlagi tega javnega
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z nobenim
od ponudnikov in lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih
stroškov.
6. Informacije: zainteresirani ponudniki
se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji
prodaje oziroma vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času javnega zbiranja ponudb lahko dobijo na Občini
Benedikt pri Darji Zemljina, pisarna št. 11
oziroma na tel. 02/703-60-38 v ponedeljek,
torek in četrtek od 8. do 13. ure, v sredo od
8. do 15.30 in v petek od 8. do 11. ure.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Benedikt
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2009
Ob-2474/09
1. Spremeni se ime sindikata: Sindikat
zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije,
Sindikat Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate, Hrastovec 22, 2230
Lenart, tako, da odslej glasi: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
Sindikat Zavoda Hrastovec – Trate.
2. Sprememba imena sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Lenart, pod zaporedno št. 22, dne
19. 3. 2009.
Št. 4/31-101-2/2009
Ob-3164/09
Iz evidence hrambe se izbriše statut Sindikata lesarstva Slovenije, Sindikat LIP
Poljčane d.d., ki se je hranil pri Upravni
enoti Slovenska Bistrica. Vloga se izdaja
na zahtevo Sindikata lesarstva Slovenije
Sinles, Republiški odbor, Dalmatinova 4,
Ljubljana, ker zaradi poteka mandata predsednici Veri Vouk niso opravili novih volitev, zato ta sindikat od takrat ni imel več
svojega zastopnika in je prenehal delovati
v smislu pravne osebe. Ker v skladu z 10.
členom Statuta Sinles tudi izvršni odbor Sinles ni uspel imenovati sindikalnega zaupnika
v omenjenem sindikatu, je za sindikat Sinles
– Sindikat LIP Poljčane, predlagan izbris iz
registra pravnih oseb.
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Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3538/09
Direktor družbe Bavant, d.o.o., Prušnikova ulica 83, 1210 Ljubljana - Šentvid, družba
je vpisana v sodno/poslovni register AJPES,
z matično št. 3455858000, skladno z določbo 520. člena Zakona o gospodarskih
družba (ZGD-1), objavlja sklepa:
1. Dosedanji osnovni kapital družbe v višini 482.618,00 EUR se zmanjša za znesek
153.848,00 EUR, tako da bo nov osnovni
kapital družbe znašal 328.770,00 EUR.
2. Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Bavant, d.o.o.
direktor Peter Kremžar

Sklici skupščin
Ob-3459/09
Na podlagi Statuta delniške družbe Loterija Slovenije, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XII. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.,
ki bo v torek, 23. junija 2009, v sejni sobi
na sedežu družbe Gerbičeva ulica 99, 1000
Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Neveno Teo Gorjup in dva preštevalca glasov mag. Andreja
Vozliča in Vido Keržič.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Škrk iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2008, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, obravnava ter sprejem predloga sklepa o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2008
ter razprava in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2008 ter s poročilom nadzornega sveta družbe o načinu in obsegu
preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2008 s stališčem do revizijskega
poročila.
Predlog sklepa št. 2.2:
Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za
poslovno leto 2008 v višini 6.988.428 EUR
uporabi za:
– del bilančnega dobička v višini
1.485.600 EUR je bil v februarju 2009 porabljen za izplačilo vmesnih dividend;
– del bilančnega dobička v višini
2.748.360 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem;

– del bilančnega dobička v višini 42.000
EUR se uporabi za izplačilo nagrade nadzornemu svetu;
– del bilančnega dobička v višini
2.712.468 EUR ostane v prenesenem dobičku.
Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v 90 dneh od dneva zasedanja
skupščine, nagrada nadzornemu svetu pa
najkasneje v 30 dneh od dneva zasedanja
skupščine.
Predlog sklepa št. 2.3: v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov in
poslovnega poročila za poslovno leto 2009
imenuje Auditor revizijska družba d.o.o.
Ptuj.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo neposredno delničarji, v korist katerih bodo tri
dni pred izvedbo skupščine delnice delniške družbe Loterija Slovenije, d.d. vknjižene
v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri KDD,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu
družbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi revidirano letno poročilo in poročilo nadzornega sveta ter obrazložene predloge sklepov,
bo na vpogled na sedežu družbe v Ljub
ljani, Gerbičeva ulica 99, vsak delavnik od
9. do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi, razen predloga k točki 3 dnevnega
reda, morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez 30 minut. V tem primeru

bo skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Loterija Slovenije, d.d.
uprava – predsednik uprave
Tim Kocjan
Ob-3460/09
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta
družbe Titan d.d. sklicuje uprava družbe
17. sejo skupščine
družbe Titan d.d., Kovinarska 28,
Kamnik,
ki bo v četrtek, 11. 6. 2009, ob 11. uri na
sedežu družbe, Kovinarska 28, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednico skupščine se izvoli odvetnico
Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca
glasov: Bojan Frol in Sonja Breznik. Ugotovi
se prisotnost notarja Janeza Novaka.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
Letnim poročilom družbe za leto 2008 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi Letnega poročila.
b) Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2008 znaša 2.212.731,18 EUR,
zajema pa preneseni dobiček iz preteklih
poslovnih obdobij v znesku 1.668.293,42
EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2008
v znesku 544.437,76 EUR.
Del dobička poslovnega leta 2008 v znesku 28.654,62 EUR se uporabi za oblikovanje 5% obveznih zakonskih rezerv, preostali znesek v višini 544.437,76 EUR pa
skupaj z bilančnim dobičkom iz poslovnega
leta 2004, 2005, 2006 in 2007 v znesku
1.668.293,42 EUR tvori fond dobička v skupnem znesku 2.212.731,18 EUR.
Odločanje o njegovi uporabi se prenese
v naslednja poslovna leta.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2009 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte & Touche Revizija d.o.o., Dunajska
9, Ljubljana.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
z dnem 11. 6. 2009 skupščina razreši člana
nadzornega sveta Gillesa Bertauxa in izvoli
novega člana nadzornega sveta, zastopnika interesov delničarjev, ki vstopa v mandat
razrešenega člana nadzornega sveta. Novi
član nadzornega sveta je Nicolas Loyau.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov bo
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delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kamniku, Kovinarska 28 po 1. 6. 2009,
vsak delavnik med 13. in 15. uro. Morebitne
nasprotne predloge naj delničarji pošljejo
v pisni obliki in z utemeljitvijo upravi družbe
v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 dni
pred njenim zasedanjem pisno prijavijo upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim
dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega
registra, ki ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti
v pisni obliki dana v hrambo na sedež družbe
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci se pol ure pred zasedanjem
skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine
z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Titan d.d.
uprava družbe
Št. 58
Ob-3461/09
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške
družbe Radgonske gorice Gornja Radgona,
Jurkovičeva 5, Gornja Radgona in skladno
z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Radgonske gorice
Gornja Radgona d.d.,
ki bo v torek, dne 16. 6. 2009, ob 12.30
v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, Gornja
Radgona.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Boštjana Marovta, za preštevalca glasov pa
Cvetko Črepnjakovo in Marjana Edšida.
Seji prisostvuje vabljena notarka Gajšek
Romana za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega sveta družbe in revizijskim poročilom, ki
se nanašata na preveritev letnega poročila
družbe za poslovno leto 2008.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega
dobička družbe za leto 2008.
b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Ugotovi se bilančni dobiček v višini
1.865.925 EUR in se sestoji iz:
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 1,603.499 EUR,
– čistega bilančnega dobička iz poslovnega leta 2008 v višini 524.851 EUR,
zmanjšanega za že opravljeno razporeditev
v rezerve po sklepu uprave v višini 262.425
EUR, tako še nerazporejenega čistega dobička poslovnega leta 2008 v višini 262.426
EUR.

Ugotovljeni bilančni dobiček se ne razdeli in ostane v celoti nerazporejen.
B) Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
za poslovanje iz leta 2008.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
za poslovno leto 2009 imenuje revizorsko
družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Murska Sobota.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško-depotni družbi tri dni pred
zasedanjem skupščine, t.j. na dan 13. 6.
2009.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko po
pošti dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2008, poročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo, bo na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5,
vsak delavnik med 8. in 14. uro.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
četrt ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Radgonske gorice Gornja Radgona d.d.
uprava
Borut Cvetkovič, inž. kmet.
Ob-3462/09
Uprava Banke Volksbank d.d. na podlagi
16. in 17. člena Statuta banke sklicuje
29. redno skupščino
Banke Volksbank d.d.,
ki bo v torek, 9. junija 2009, ob 13. uri,
v poslovni stavbi, na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila banke
za poslovno leto 2008, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
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potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.
3. Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme obrazloženo mnenje nadzornega sveta
k letnemu poročilu notranje revizije za leto
2008.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 9. 6. 2009 skupščina imenuje za člana nadzornega sveta
Jörga Langer, za dobo štirih let.
5. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje finančnega revizorja za leto 2009, revizijsko hišo KPMG podjetje za revidiranje
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Delničarji bodo na 29. redni skupščini
Banke Volksbank d.d. odločali o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Skupščine Banke Volksbank d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji banke.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo
pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, letno poročilo o notranjem revidiranju
z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta
in drugo gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem
na vpogled v prostorih Banke Volksbank
d.d., na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljub
ljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Banka Volksbank d.d.
uprava
Ob-3463/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta Dinos
d.d., Šlandrova ulica 6, Ljubljana uprava
družbe sklicuje
13. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo dne 10. 6. 2009, ob 12. uri, v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Šlandrova ulica 6, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje
Silvestra Učakarja, v verifikacijsko komisijo
pa predsednico Marijo Žorž in dve preštevalki glasov Dragico Nemec in Ireno Golob
Bajželj. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008, pisnim poročilom
nadzornega sveta ob preveritvi letnega poročila za leto 2008, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2008, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008.
Bilančni dobiček družbe poslovnega leta
2008 v višini 678.619,21 EUR, ki ga sestavlja preneseni čisti dobiček iz preteklih
let v višini 82.988,36 EUR in nerazporejeni del čistega dobička leta 2008 v višini
595.630,85 EUR, se uporabi za oblikovanje
drugih rezerv iz dobička.
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Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2008.
3. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko
družbo SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13,
1000 Ljubljana.
Predlagatelj sklepov
V skladu z 298. členom ZGD-1 je predlagatelj sklepa pod 3. točko nadzorni svet,
predlagatelja vseh ostalih sklepov pa sta
uprava in nadzorni svet.
Gradivo
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
skupščine je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe Dinos d.d., Šlandrova
ulica 6, Ljubljana, v tajništvu, vsak delovni
dan od objave do dneva skupščine med 10.
in 12. uro.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Delničar družbe Dinos d.d. se lahko udeleži skupščine ter uresničuje na njej glasovalno pravico pod pogojem, da je vpisan
v delniški knjigi, ki jo vodi KDD d.d. Ljubljana
in da najavi udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino, pooblaščenec pa v istem roku
predloži pisno pooblastilo družbi. Udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo na prijavnem mestu in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih
delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi
v roku 7 dni po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne eno uro kasneje, v istih prostorih in
z enakim dnevnim redom. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih glasov.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred zasedanjem.
Dinos d.d.
predlagatelja
predsednik uprave
Ivan Tkalec
predsednik nadzornega sveta
Silvester Učakar
Ob-3464/09
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Statuta delniške družbe JUB-H d.d. in
v skladu z določili ZGD-1 sklicuje Uprava
družbe JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
17. redno sejo skupščine,
ki bo dne 11. 6. 2009 ob 11. uri, v prostorih Informacijsko izobraževalnega centra
na sedežu družbe, Dol pri Ljubljani 28, Dol
pri Ljubljani.
17. skupščina bo potekala z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.
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Po 26. členu Statuta skupščini predseduje predsednik nadzornega sveta Miro
Sotlar.
Predlog sklepa: za preštevalko glasov se
izvoli Mojca Rak.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2008
v višini 1.672.702,16 € in sicer:
– čisti dobiček za leto 2008 iz bilance
stanja 551.024,48 €,
– preneseni čisti dobiček 182.590,68 €,
– zmanjšanje drugih rezerv iz dobička
939.087,00 €.
2.3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
2.3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2008 v višini 1.672.702,16 € se uporabi za:
– del, ki se razdeli delničarjem v višini
939.087,00 €,
– preostali del dobička v višini
733.615,16 € se odvede v druge rezerve
iz dobička.
2.3.2. Do izplačila dividend je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo 3 dni pred skupščino.
2.3.3. Dividende se izplačajo do 30. 7.
2009.
2.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja za leto 2009 se imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o., Novo mesto.
4. Pooblastilo skupščine Upravi JUB-H
d.d. za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 izdaja upravi
pooblastilo, da v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih delež skupaj
z delnicami, ki jih družba na dan sprejema
tega sklepa že ima, ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja
skupno 3.773 delnic. Družba lahko pridobiva
lastne delnice po ceni, ki ne sme biti nižja
od 240,00 EUR in ne višja od 300,00 EUR.
Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic
velja 24 mesecev od sprejema tega sklepa
na skupščini družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne
sme pa jih pridobivati izključno za namen
trgovanja. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice po svoji presoji proda ali umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev statuta s sklepom uprave o umiku
lastnih delnic. Na podlagi 251. člena ZGD-1
dovoljenje in pogoji za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za DP JUB
d.d. oziroma za katero koli tretjo osebo iz
251. člena ZGD-1. Postopek in viri za odkup
delnic se zagotovijo v skladu z določili ZGD
in Statutom družbe. Zaradi nakupa lastnih
delnic se ne sme zmanjšati osnovni kapital
ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve. Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep skupščine delničarjev, ki je bil
sprejet dne 15. 5. 2006.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo

nadzornega sveta so na vpogled in dostopni
delničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delovni dan od 11. do 14. ure
od dneva objave sklica skupščine do 11. 6.
2009. Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki imajo pisno
pooblastilo in ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe tako, da le-ta prispe na
sedež družbe najkasneje do vključno 8. 6.
2009. Delničarji morajo biti vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne možne
prijave na skupščino.
Če na prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
JUB-H d.d.
Štefan Hoyer,
predsednik uprave
Št. 39
Ob-3489/09
Na podlagi 18. člena Statuta Thermana
d.d., ter v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
skupščino
delniške družbe Thermana d.d.,
ki bo v sredo, 10. 6. 2009, ob 10. uri
v Zlati dvorani Thermana d.d., Zdraviliška
cesta 4, v Laškem, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, potrditev predsednika skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: otvori se skupščina, potrdi predsednik skupščine, izvolijo se verifikacijska komisija, dva preštevalca glasov ter
imenuje interni zapisnikar.
Ugotovi se, da bo skupščini prisostvovala notarka Katja Fink.
2. Seznanitev skupščine družbe z letnim
poročilom skupaj z revizorjevim poročilom
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila 2008.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta.
4. Sprememba statuta Thermana d.d.
glede spremembe sedeža družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta po predlogu uprave in
nadzornega sveta tako da se 4. člen glasi:«
Sedež družbe je Zdraviliška 6 šest, Laško.«
Sprejme se čistopis statuta po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2009.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje firma: Rödl & partner, d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana, pooblaščeni
revizor mag. Mirko Ulaga, univ. dipl. ekon.
spec. revid.
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim
redom skupaj s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta za skupščino
ter predlaganim čistopisom statuta je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, Zdraviliška cesta 4, Laško,
od 8. 5. 2009 do 10. 6. 2009, vsak delovnik
med 9. in 12. uro.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
primerno obrazloženi ter vloženi na sedežu
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družbe najkasneje v enem tednu po objavi
sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, glasovalno pravico pa imajo delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo na dan 30. 5.
2009 njihovi zastopniki in pooblaščenci, če
svojo udeležbo na skupščini prijavijo na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine to je do vključno 7. 6. 2009.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Glasovanje o točkah dnevnega reda je
javno.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo novo
zasedanje isti dan na istem mestu ob 11. uri,
ne glede na število delničarjev.
Thermana d.d.
direktor
mag. Roman Matek
Št. 000075
Ob-3490/09
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Dela
Prodaje, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 5,
uprava sklicuje
18. skupščino
družbe Delo Prodaja, d.d.,
ki bo dne 26. maja 2009, ob 13. uri na
sedežu družbe, v sejni sobi pritličja stolpnice
Dela v Ljubljani, Dunajska cesta 5, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– kot predsedujoči skupščini: Stojan
Zdolšek,
– kot preštevalca glasov: Bojana Kos in
Tomaž Jeraj.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak.
2. Predložitev letnega poročila Dela Prodaje, d.d. in Skupine Dela Prodaje, d.d. za
leto 2008 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček v skupni višini
14.029.361,29 €, ki je sestavljen iz dobička za leto 2008 v višini 1,636.956,92 € in
bilančnega dobička preteklih let v višini
12.392.404,37 €, se uporabi:
– za dividende 347.723,60 €,
– nagrado upravi 100.000,00 €,
–
nagrado
nadzornemu
svetu
27.140,00 €,
– prenos dobička 13.554.497,69 €.
Skupaj
bilančni
dobiček
14.029.361,29 €.
Dividenda na delnico je 0,70 evra bruto.
Vir za delitev je del bilančnega dobička iz
leta 2001 in 2002.
Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic
Dela Prodaje, d.d. v delniški knjigi centralnega registra pri KDD tako, da je zadnji dan
upravičenosti do dividende (glede na stanje
delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu
skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička. Družba bo dividende izplačala v roku
120 dni po skupščini.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2008.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da z dnem 21. 7. 2009 poteče mandat članu nadzornega sveta Gregorju Zupančiču.

Št.
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Št. 25/09
Ob-3501/09
Na podlagi določil statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. sklicujemo

notarja Petra Meze, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2008 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za leto 2008.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček ugotovljen v letnem
poročilu za leto 2008 po stanju na dan
31. 12. 2008 znaša 2.022,30 EUR in se
v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2008.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. zaradi
uskladitve z določili ZGD – 1.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe Česalnice Ljub
ljana d.d. zaradi uskladitve z določili ZGD-1,
v predloženem besedilu.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Gradivo za skupščino družbe s predlogi sprememb statuta ter čistopisom statuta,
so na razpolago vsem delničarjem v prostorih Česalnice Ljubljana d.d., Luize Pesjakove 9, vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred
zasedanjem. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje 5. 6. 2009.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane
v istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Česalnice Ljubljana d.d. Ljubljana
uprava d.d.
Stanka Božnar

17. sejo skupščine
delniške družbe Česalnice Ljubljana
d.d., Ljubljana, Luize Pesjakove 9,
ki bo v ponedeljek, dne 8. 6. 2009 ob
14. uri na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni

Ob-3528/09
Na podlagi 35. in 36. člena statuta družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

Za člana nadzornega sveta, ki nastopi
mandat 22. 7. 2009, se izvoli Gregor Zupančič.
Mandat člana traja štiri leta.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral računovodske izkaze Dela Prodaje, d.d. za leto 2009 in na podlagi mnenja
revizijske komisije, se imenuje pooblaščeno
revizijsko družbo Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
5. Plačilo za opravljanje funkcije članov
nadzornega sveta in višina sejnine za seje
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Plačilo za opravljanje funkcije članov
nadzornega sveta znaša 7.200,00 € bruto
letno in 12.000,00 € bruto letno za predsednika nadzornega sveta.
b) Sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta znaša 300,00 € bruto za člane
nadzornega sveta in 375,00 € bruto za predsednika nadzornega sveta.
6. Sestava računovodskih poročil v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Predlog sklepa: letno poročilo in vsi medletni računovodski izkazi družbe Delo Prodaja, d.d. se od 1. 1. 2009 dalje sestavljajo
v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Računovodski izkazi
družbe, pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, se
uporabljajo za poslovne, davčne in druge
namene.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, letno poročilo Dela Prodaje,
d.d. in letno poročilo Skupine Dela Prodaje, d.d. za leto 2008 z mnenji revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnih poročil bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, vse od dneva objave dnevnega reda do vključno zasedanja
skupščine.
Pravico do glasovanja imajo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine, objavljenega
v časopisu »Dnevnik«, vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD.
Vsaka delnica daje en glas.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se v 3 dneh pred skupščino pisno prijavijo
upravi družbe, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega
registra.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Uprava Dela Prodaje, d.d.
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13. redno skupščino
delniške družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d.,
ki bo v torek, 9. 6. 2009 na sedežu družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica, ob 11. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Predsednik skupščine je odvetnik Velimir
Cugmas, univ. dipl. prav.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Jožica Škrk, univ. dipl. prav.
2. Potrditev poročila o delu nadzornega
sveta v letu 2007.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta z dne 4. 6. 2008
o delu nadzornega sveta in preverjanju vodenja družbe v letu 2007.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2007.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2007, ki vključuje tudi preneseni dobiček iz preteklega leta
v višini 402.380,32 EUR, znaša 657.834,46
EUR in se prenese v druge rezerve iz dobička.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v letu 2007.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2008 skupščina imenuje pooblaščeno
revizijsko družbo Ebit d.o.o. iz Velenja.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se za mandatno obdobje štiri leta imenuje Matej Goričan.
6. Potrditev poročila o delu nadzornega
sveta v letu 2008.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta z dne 23. 4. 2009
o delu nadzornega sveta in preverjanju vodenja družbe v letu 2008.
7. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2008.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček iz poslovnega leta 2008
v višini 122.967,30 EUR se prenese v druge
rezerve iz dobička.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v letu 2008.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2009 skupščina imenuje pooblaščeno
revizijsko družbo Auditor revizijska družba
d.o.o., Ptuj.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani pri
Klirinško depotni družbi Ljubljana na dan
8. 6. 2009. Evidenco lastnikov delnic pridobi družba. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za udeležbo na skupščini mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v tajništvu družbe najmanj eno uro

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pred pričetkom zasedanja skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v upravi družbe od 10.
do 12. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
od objave sklica.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem mestu čez eno uro.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
uprava
Št. 4998
Ob-3534/09
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 8. 6. 2009, ob 11. uri na sedežu
družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Vida Vrhunec
in Polona Avanzo. Za sestavo notarskega
zapisnika se povabi notarko Nevenko Tory.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta v delu in preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o delu in
preveritvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Uprava in nadzorni svet predlagata, da bilančni dobiček v vrednosti 377.734
EUR ostane nerazdeljen.
3.2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v poslovnem leto 2008.
4. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic in umik lastnih delnic.
Predlog sklepov:
4.1. V skladu z določili osme alineje 247.
člena ZGD-1 skupščina pooblašča upravo
družbe, da lahko v roku največ 36 mesecev
od dneva sprejema sklepa, pridobi lastne
delnice družbe za namene po 247. členu
ZGD-1. Najnižja nakupna cena delnic je
9,00 EUR, najvišja nakupna vrednost delnice pa 1,5-kratnik njene knjigovodske vrednosti. Obseg dopustne pridobitve delnic
ne sme presegati z zakonom določenega
skupnega števila lastnih delnic po drugem
odstavku 247. člena ZGD-1.
Uprava mora na prvi naslednji skupščini
poročati o razlogih in namenu pridobitve,
skupnem številu, najmanjšem emisijskem
znesku in deležu pridobljenih delnic ter
o vrednosti delnic.
4.2. Skupščina pooblašča upravo družbe
za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Uprava pri umiku ali odsvajanju lastnih
delnic ni vezana na določilo 221. člena
ZGD-1 in je pooblaščena, da ob smiselni
uporabi 337. člena ZGD-1, izključi prednostno pravico dosedanjih delničarjev, če so
delnice odsvojene za namene in pod pogoji,
določenimi v tem pooblastilu.

5. Določitev sejnin članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: v skladu s sklepom Vlade RS o določitvi višine sejnin članov nadzornih svetov, se za člane nadzornega sveta
določi sejnina v višini 200 EUR bruto in za
predsednika nadzornega sveta v višini 260
EUR bruto za posamezno sejo.
6. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2009 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o. iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., 10 dni pred
sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti
pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni
udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d.
predsednik uprave
Tadej Jeršič
Ob-3546/09
Na podlagi 19. člena Statuta Banke Celje
d.d. sklicuje uprava banke
24. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v četrtek, 11. junija 2009, ob 10. uri
v veliki dvorani Narodnega doma v Celju,
Trg celjskih knezov 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev
notarke.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo
o notranjem revidiranju Banke Celje d.d.
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta
Banke Celje d.d.
3. Poročilo nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. vzame na znanje Poročilo
nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi Letnega poročila Banke Celje d.d. za
leto 2008 in pozitivnem mnenju k poročilu
pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2008 ter podelitve razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
– sprejme predlog uporabe bilančnega
dobička za leto 2008 v višini 8.403.487,52
EUR:
za izplačilo dividend 5.043.109,76 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dividenda za leto 2008 se izplača v višini 9,92 EUR na navadno in prednostno
delnico. Banka bo izplačevala dividendo od
8. septembra 2009 naprej. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji banke, vpisani v delniško knjigo na dan 15. junija 2009, in
delničarji, imetniki materializiranih navadnih
delnic na prinosnika, po opravljeni zamenjavi za nematerializirane navadne delnice na
ime. Zapadlost dividende za leto 2008 je tri
leta od dneva skupščine delničarjev banke,
to je do vključno 11. junija 2012, ko bo banka znesek neizplačane dividende prenesla
med druge rezerve iz dobička,
za prenos v druge rezerve iz dobička
3.360.377,76 EUR;
– potrdi izplačilo nagrade za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke
v skupnem bruto znesku 29 tisoč EUR;
– ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2008.
5. Spremembe Statuta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
sprejme
– spremembe Statuta Banke Celje d.d.:
V 10. členu se črta drugi del drugega
stavka, ki glasi:
»preostali del pa se evidentira kot
prednostna obveza izplačila v naslednjem
letu.«
V 25. členu statuta banke se spremeni
tretji odstavek tako, da glasi:
»V primeru, da delničarjem, ki imajo
prednostne delnice, ni bila v celoti izplačana dividenda za posamezno leto, jim v tem
letu pripada pravica do glasovanja kot imetnikom navadnih delnic. V tem primeru se
prednostne delnice upoštevajo pri izračunu
zahtevane kapitalske večine.«
V 56. členu se črta četrta alinea, ki glasi:
»za oblikovanje statutarnih rezerv«
– in na osnovi teh sprememb izdelan
čistopis Statuta Banke Celje d.d.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2009 pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Predloge sklepov pod 1., 2., 4. in 5. točko
predlagata uprava in nadzorni svet Banke
Celje d.d., predloge sklepov pod 3. in 6. točko pa nadzorni svet Banke Celje d.d.
Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo vsi delničarji banke, ki svojo udeležbo najavijo banki najpozneje do vključno
8. junija 2009. Najavo opravijo z izpolnjenim
pooblastilom oziroma prijavnico, ki bosta priložena pisnemu vabilu za skupščino, ki ga
delničarji prejmejo po pošti.
Glasovalno pravico imajo delničarji, ki
bodo vpisani v delniški knjigi banke na dan
1. junija 2009 in bodo ostali vpisani do konca zasedanja. Prednostni delničarji imajo
glasovalno pravico pri peti točki, ki spreminja statut. Manjšinski delničarji lahko,
v skladu z 22. členom Statuta Banke Celje
d.d., predlagajo spremembo ali dopolnitev
dnevnega reda.
Gradivo s predlogi sklepov, skupaj
z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, je na razpolago v Banki Celje d.d.,
Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih
trgov, soba 308/III, od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro ter na spletnih straneh:
www.banka-celje.si.

Registracija udeležencev se bo začela
eno uro pred najavljenim začetkom skupščine delničarjev banke. Ob registraciji se
vsak prijavljeni udeleženec izkaže z osebnim dokumentom, nato prejme opremo za
elektronsko glasovanje in potrdilo o pri
sotnosti.
Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 11. junija
2009 ob 11. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.
uprava banke
Ob-3547/09
Uprava in nadzorni svet KDD d.d. v skladu z drugim odstavkom 295. člena ZGD-1
objavljata vabilo na
15. redno letno zasedanje skupščine
Delničarje družbe vabimo, da se udeležijo rednega letnega zasedanja skupščine, ki
bo dne 12. junija 2009, ob 12. uri v dvorani
SKB banke d.d. Ljubljana, Slovenska cesta
56, Ljubljana (pod Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev).
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri na istem
mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov
delovnega predsedstva.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju
članov delovnega predsedstva:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Stojan Zdolšek.
Za člana delovnega predsedstva se
imenujeta mag. Aleš Žajdela in mag. Miloš
Čas.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2008, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega
sveta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi
bilančnega dobička:
1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe
za poslovno leto 2008 znaša 1.702.268,28
evrov.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2008
se uporabi za naslednje namene:
a) Za razdelitev med delničarje se uporabi
465.400,00 evrov, tako da dividenda na delnico znaša 895,00 evrov. Izplačilo dividend se
opravi v tridesetih dneh po datumu skupščine
osebam, ki so na dan skupščine vpisane kot
imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.236.868,28 evrov bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Sklep o podelitvi razrešnice:
Članoma uprave in članom nadzornega
sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep o imenovanju revizorja za
leto 2009:
Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo
družbe za leto 2009, se imenuje revizijska
družba Constantia Plus, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 160.
4. Uskladitev sejnine članov nadzornega
sveta s sklepom Vlade RS.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uskladitvi
sejnine članov nadzornega sveta s sklepom
Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin
in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov
finančne krize, št. 10007-1/2009/3 z dne
22. 1. 2009:
Člani nadzornega sveta so za udeležbo na posamezni seji upravičeni do sejnine
v naslednjih bruto zneskih:
– za predsednika nadzornega sveta oziroma za člana nadzornega sveta, ki nadomešča predsednika: 260,00 evrov,
– za druge člane nadzornega sveta:
200,00 evrov.
Znižanje sejnin po tem sklepu velja do
31. 12. 2010.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda:
Gradivo k točki 2:
– letno poročilo za leto 2008, ki ga je dne
20. 3. 2009 sestavila uprava družbe, in ki ga
je potrdil nadzorni svet,
– revizorjevo poročilo revizijske družbe
Constantia Plus, svetovanje, d.o.o., Ljub
ljana z dne 20. 3. 2009,
– poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2008.
Gradivo k točki 3:
– utemeljitev predloga za imenovanje
revizorja.
Gradivo k točki 4:
– utemeljitev predloga uskladitve sejnine
članov nadzornega sveta s sklepom Vlade
RS,
– kopija sklepa Vlade RS o stališčih
do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi
z omejevanjem učinkov finančne krize, št.
10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009.
Gradivo bodo delničarji prejeli z vabilom
za sklic skupščine. Od dneva objave tega
sklica pa lahko gradivo pregledajo tudi v poslovnih prostorih družbe na Tivolski cesti
48 v Ljubljani, vsak dan od 9. do 12. ure pri
Ivanki Hozjak.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu s 34. členom statuta družbe se
skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svojo
udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine in so na ta dan
po stanju centralnega registra vrednostnih
papirjev ob časovnem trenutku zaprtja sistema kot delničarji vpisani v delniško knjigo
družbe.
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za
zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
KDD d.d.
predsednik uprave
Boris Tomaž Šnuderl
član uprave
Davor Pavić
predsednik nadzornega sveta
mag. Aleš Žajdela
Ob-3575/09
Na podlagi točke Č. – šestega poglavja
Statuta delniške družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XV. sejo skupščine
delniške družbe Primat, tovarna
kovinske opreme, d.d.,
ki bo 8. 6. 2009, na sedežu družbe v prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22, Ma-
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ribor, s pričetkom ob 15. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednik skupščine – Andrej
Herzog in dve preštevalki glasov – Vera Senekovič in Darinka Kuzmič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
Letnim poročilom družbe Primat d.d. za
leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe
Primat d.d. za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednje sklepe:
Na dan 31. 12. 2008 znaša bilančni dobiček 1.510.885,06 EUR.
1. Celotni bilančni dobiček v višini
1.510.885,06 EUR ostaja nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2008.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2009 imenuje revizijsko družbo ABC
Revizija družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Maribor.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Primat,
tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene
v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi neposredno, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo v tajništvo uprave
družbe Primat, tovarna kovinske opreme,
d.d., Industrijska ulica 22, 2000 Maribor,
tako, da jo prejme najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave
družbe, in sicer najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
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Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22,
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.
predsednica uprave
Slavka Marinič, univ. dipl. oec.
Ob-3578/09
Na podlagi določil 295. in 386. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Cvetje Čatež d.d., sklicuje
18. skupščino
Cvetje Čatež d.d.
Skupščina bo 10. 6. 2009, ob 10. uri, na
sedežu družbe Cvetje Čatež d.d., Topliška
cesta 34, Brežice, z naslednjim dnevnim
redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico Renato Martinčič, preštevalca glasov Jožeta Hočevarja in Miho Bužančiča.
Skupščini prisostvuje notar Andrej Dokler.
2. Seznanitev s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine
denarne odpravnine manjšinskim delničarjem ter izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepov:
1. 2.1 Skupščina se seznani s Poročilom
o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil glavni
delničar Terme Čatež d.d., Topliška cesta
35, 8251 Čatež ob Savi.
2. 2.2 Terme Čatež d.d. so lastnik
149.659 delnic AGCP družbe Cvetje Čatež d.d.
3. 2.3 Skladno z 384. členom Zakona
o gospodarskih družbah se delnice manjšinskih delničarjev družbe Cvetje Čatež d.d.
(seznam delničarjev – izpis iz delniške knjige Cvetja Čatež d.d. z dne 5. 6. 2009, je
priloga tega sklepa), prenesejo na družbo
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251
Čatež ob Savi, manjšinskim delničarjem pa
se izplača odpravnina v višini 2,00 EUR za
posamezno delnico. Prenos delnic na družbo Terme Čatež d.d. se izvrši z dnem vpisa
tega sklepa v sodni register Okrožnega sodišča v Krškem. Rok za izplačilo odpravnine
manjšinskim delničarjem je 15 dni po vpisu
tega sklepa v sodni register.
Utemeljitev sklepa:
Glavni delničar Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, ima
v družbi Cvetje Čatež d.d. 97,02% glasovalnih pravic, in glede na to, da mu do 100%
manjka tako majhen del, se je odločil, da
pridobi še vse delnice, ki so še v lasti manjšinskih delničarjev, da bo družbo obvladoval
v celoti.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled vsak
delovni dan, od ponedeljka do petka, od
dneva objave sklica skupščine do dneva
izvedbe skupščine, od 10. do 12. ure, v tajništvu poslovodstva družbe Cvetje Čatež

d.d., Topliška cesta 34, Čatež ob Savi. Vse
informacije v zvezi z udeležbo na skupščini
dobite na tel. 07/499-26-00.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, na dan 5. 6. 2009, ter bodo sami
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavili družbi najkasneje tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine. Za
udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo. Prijave
sprejemamo na naslov: Cvetje Čatež d.d.,
Topliška cesta 34, 8250 Brežice. Prijav prek
elektronske pošte ne bomo upoštevali.
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda v skladu z zakonom, statutom in poslovnikom o delu skupščine. Vsaka
delnica daje imetniku en glas. Družba ima
izdanih skupno 117.431 navadnih kosovnih
delnic z oznako AGCG delnic istega razreda z enakim številom glasovalni pravic in
36.818 prednostnih delnic z enakim številom
glasovalnih pravic z oznako AGCN.
Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo
odprt 30 minut pred začetkom.
Cvetje Čatež d.d.
direktor
mag. Dejan Bibič
Ob-3585/09
Na podlagi 295. in 296. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe Surovina d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor sklicuje
skupščino
delničarjev družbe Surovina d.d.,
ki bo dne 11. 6. 2009, ob 14. uri, v prostorih Surovine d.d., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Branka Trpina, za preštevalca glasov skupščina
imenuje RR & CO. d.o.o.
Za sestavo notarskega zapisnika je uprava povabila k sodelovanju notarja Stanislava
Bohinca.
2. Obravnava letnega poročila družbe za
leto 2008, poročila revizorja, poročila nadzornega sveta o pregledu letnega poročila,
odločanje o bilančnem dobičku za leto 2008
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni
dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2008
8.261.140,51 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta 2008 v višini
3.090.322,72 EUR in neuporabljenega čistega poslovnega izida preteklih let v višini
5.170.817,79 EUR.
Bilančni dobiček ostane nerazporejen.
Sprejme se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
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3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
za poslovno leto 2009 imenuje revizorsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana.
Sklep pod točko 2 predlagata uprava in
nadzorni svet skupaj, pod točko 3 pa nadzorni svet.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo tri dni pred skupščino
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol
ure pred začetkom seje prijavijo v sprejemni
pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost na skupščini in
prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu, družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Cvetki Sedej, od 10. do
12. ure.
Surovina d.d.
uprava: Marko Fon
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Zavarovanja terjatev
SV 452/2009
Ob-3536/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 452/2009 z dne
29. 4. 2009, je bila nepremičnina – stanovanje št. 4, v pritličju stanovanjske stavbe
v Mariboru, Kremplova ulica 4, v skupni izmeri 62,66 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo in pripadajočim delom
funkcionalnega zemljišča ter skupnih prostorov, delov in naprav, ki leži na parceli številka 384/1, pripisani k vložku številka 412,
katastrska občina Melje, vpisani v zemljiško
knjigo Okrajnega sodišča v Mariboru, v lasti
Mandić Jelene in Adam Roberta, vsakega
do 1/2 od celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 13. 4. 2009 s prodajalcem Unger Markom, zastavljena v korist
upnice Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična
št. 5860580000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 16.580,00 EUR s pripadki
in denarne terjatve v višini 28.420,00 EUR
s pripadki.
SV 939/09
Ob-3537/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška
iz Ljubljane, opr. št. SV-939/09; DK-34/09
z dne 22. 4. 2009, je bila nepremičnina –
stanovanje št. 31, v izmeri 56,09 m2, v drugem nadstropju večstanovanjske hiše, na
naslovu Tugomerjeva ulica 12, Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 557/17, vpisani pri vl. št.
1827 k.o. Zgornja Šiška, ki je last zastaviteljev Lepša Dušana in Lepša Tine, vsakega
do polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 406 z dne
20. 5. 1993, sklenjene s prodajalcem Republiko Slovenijo Univerzo v Ljubljani in Sklepa
o dedovanju št. II D 1816/2007 z dne 9. 10.
2007 Okrajnega sodišča v Ljubljani, zastavljeno v korist upnice Zveze bank registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Podružnica Ljubljana, Bravničarjeva 13, Ljubljana,
matična številka 2048159000, za zavarova-

nje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR
s pripadki, napram dolžnikoma Petronijević
Alešu, stanujočem Petkovškovo nabrežje
19, Ljubljana in Lepša Tini, stanujoči Tugomerjeva ulica 12, Ljubljana.

vljena v korist upnice Raiffeisen banke d.d.,
s sedežem Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
96.000,00 EUR, s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 30. 6. 2034.

SV 352/09
Ob-3541/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 352/09
z dne 29. 4. 2009, je bilo stanovanje številka 13, v skupni izmeri 56,07 m2, ki obsega
kuhinjo v izmeri 11.07 m2, sobo v izmeri
18,40 m2, sobo v izmeri 13,05 m2, predsobo
v izmeri 4,55 m2, kopalnico v izmeri 3,27 m2,
balkon oziroma teraso v izmeri 3,99 m2 in
druge prostore v izmeri 1,74 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stavbe z identifikacijsko
oznako 1895.ES, na naslovu Vrtna ulica 4,
Murska Sobota, pri čemer stavba stoji na
parceli številka 1033/3, katastrska občina
Murska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik
Švenda Anin, Murska Sobota, Klavniška
ulica 5, pridobil po kupoprodajni pogodbi,
sklenjeni dne 20. 4. 2009 s prodajalcema
Markoja Janjo, Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 5 in Kuhar Jožefom, Petanjci 122a, zastavljeno v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična številka 2211254000, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR s pripadki.

SV 269/09
Ob-3543/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 269/09 z dne 29. 4.
2009 je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 9, s pripadajočo kletjo in solastniškim deležem na skupnih delih in napravah te stavbe, v izmeri 35,30 m2, ki se
nahaja v mansardi večstanovanjske hiše, na
naslovu Ulica 7. avgusta 11, Dob stoječi na
parcelni številki 50/3, ki je pripisana v vložku
933 k.o. Dob, in katerega lastnica do celote
(1/1), je na podlagi prodajne pogodbe z dne
28. 5. 2007 in aneksa z dne 13. 6. 2007,
zastaviteljica Mihaela Somrak, rojena Pernjek, zastavljena v korist SKB banke d.d.
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ
5026237, v zavarovanje kreditne denarne
terjatve v višini 62.000,00 EUR s pripadki.

SV 95/09
Ob-3542/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 95/09 z dne 29. 4. 2009, je bila
nepremičnina – z identifikacijsko številko dela
stavbe 659-3075-4, stanovanje številka 4 –
stanovanjska raba, v I. nadstropju, v izmeri
139,47 m2, kar se nahaja v večstanovanjski
stavbi na naslovu Hočka ulica 14, 2000 Maribor, zgrajeni na parcelah številka 2677 in
2678 katastrska občina Tabor; last dolžnice
– zastaviteljice Tinke Vravnik do 1/1; zasta-

SV 299/09
Ob-3584/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 299/09 z dne 4. 5. 2009, je
nepremičnina, trisobno stanovanje v skupni
izmeri 99,47 m2, v I. nadstropju poslovno
stanovanjske stavbe v Račah, Grajski trg 3,
stoječe na parc. št. 2618, vpisani pri vl. št.
965, k.o. Rače, katere lastnika vsak do 1/2
sta Dejan Vindiš, Ul. 25. maja 8, 2250 Ptuj in
Sabina Cebek, Janževa Gora 19, 2352 Selnica ob Dravi, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 21. 4. 2009, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck eGen, Hauptplatz 8, Mureck, Republika Avstrija, en. id. št.
1870572, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Dejana Vindiša, Ul. 25. maja 8,
2250 Ptuj in Sabino Cebek, Janževa Gora
19, 2352 Selnica ob Dravi, v višini 70.000,00
EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2572/2008
Os-1555/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Aškerc Sonje, Lahomno 68, 3270 Laško, po
poobl. odv. Zlobec Aleksandri, Cankarjeva
9, 3000 Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, parc. št. 802/3, vpisani
pri vl. št. 29, k.o. Slivno, izdalo sklep Dn
št. 2572/08 z dne 12. 5. 2008, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, izgubljene prodajne pogodbe
opr. št. SV 631/98 z dne 12. 10. 1998, sklenjene med Janezom Krivicem, kot prodajalcem in Brankom Lebanom, kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št. 29,
k.o. Slivno, se zahteva v korist Aškerc Sonje, roj. 3. 10. 1964, Lahomno 68, Laško,
do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 1. 2009
Dn 5585/2007
Os-1556/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Del-Fin d.o.o., Podvin 24, 3000 Celje, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, parc. št. 2139, vpisani pri vl. št. 792, k.o.
Celje, izdalo sklep Dn št. 5585/2007 z dne
22. 12. 2008, s katerim je začelo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe med prodajalci
Šeligo Ireno, Šeligo Marjanom, Šeligo Marto in Dolenc Barbaro ter kupcem Jančar
Aleksandrom,
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 11.
2005, sklenjene med Max-Rent, poslovne
storitve d.o.o., kot prodajalcem in Del-Fin
d.o.o., kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, poslovnem prostoru
v pritličju – restavracija v izmeri 300,73 m2 in
poslovnem prostoru v pritličju – slaščičarna
v izmeri 30 m2, vpisani pri vl. št. 792, k.o.
Celje, se zahteva v korist osebe: Del-Fin
d.o.o., Podvin 24, Celje, mat. št. 1875671,
do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 1. 2009

Dn 220/2009
Os-2558/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ireni Peer s sklepom z dne
2. 2. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Justine Iršič Koprivnik, Pobrež
12/a, Slovenske Konjice uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za poslovni prostor, na naslovu Levstikova
1/e, Celje v izmeri 77,32 m2, sedaj št. ident.
4.E, vpisano v vl. št. 2299/5, k.o. Celje:
– kupne pogodbe, sklenjene med Mestno občino Celje kot prodajalcem in Ingrad
Koncern d.d., Lava 7, Celje, kot kupcem,
– kupne pogodbe št. 34/87 z dne 20. 7.
1987, sklenjene med Ingrad Koncern d.d.,
Lava 7, Celje, kot prodajalcem in Ojstrico
Celje gostinstvo d.o.o., Ljubljanska cesta 5,
Celje, kot kupcem,
– dodatka št. 1 h kupni pogodbi št. 34/87
z dne 20. 7. 1987, sklenjenega med Ingrad
Koncern d.d., Lava 7, Celje, kot prodajalcem in Ojstrico Celje gostinstvo d.o.o., Ljub
ljanska cesta 5, Celje, kot kupcem,
– aneksa z dne 30. 5. 2000 h kupni
pogodbi št. 34/87 z dne 20. 7. 1987, sklenjenega med Ingrad Koncern d.d., Lava 7,
Celje, kot prodajalcem in Ojstrico Celje gostinstvo d.o.o., Ljubljanska cesta 5, Celje,
kot kupcem.
Po izjavi predlagateljice so listine izgubljene.
Vknjižba lastninske pravice na nestanovanjski rabi št. identifikatorja 4.E, v izmeri
77,32 m2, na naslovu Levstikova 1e, Celje,
v vl. št. 2299/5 k.o. Celje se zahteva v korist
Iršič Koprivnik Justine in Koprivnik Antona,
oba stan. Pobrež 12a, Slovenske Konjice,
za vsakega do ene polovice celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 3. 2009
Dn 2842/2008
Os-2778/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Zvonka Jerala, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. SPB-1/I-145 z dne 21. 4.
1986, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
in kupovalko Regino Žalig, takrat stanujoča
Kamniška 12, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks št. 7, v izmeri
11,25 m2, v stanovanjsko poslovnem objektu
SPB 1 Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 4.E, v vložku
5855/5, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
12. 11. 1997, sklenjene med Hribar Marušo,

Miklošičeva 2/b, Domžale, kot prodajalko in
predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 3. 2009
Dn 7377/2007
Os-2178/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stanke Okršlar, Zaloška cesta 143, Ljub
ljana, ki jo zastopa odv. Uroš Miklič iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini s parc. št. 626/6 in 626/7, vpisani
v vl. št. 1858 ter nepremičnino s parc. št.
626/3, vpisano v vl. št. 1859, vse nepremičnine v k.o. Moste, dne 19. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 7377/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 7/90-DJ-MI z dne
18. 4. 1990 in dodatka k prodajni pogodbi
št. 7/90-DJ-MI z dne 20. 8. 1991, sklenjena
med GIP Gradis n.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Stanko Horžen, Reška cesta
27, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnini s parc. št. 626/6 in 626/7, vpisani v vl.
št. 1858 ter nepremičnino s parc. št. 626/3,
vpisano v vl. št. 1859, vse nepremičnine
v k.o. Moste.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2009
Dn 23366/2005
Os-2354/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Piškur Marije, Litostrojska cesta 10, Ljub
ljana, ki jo zastopa družba Ataurus – Andrej
Perdan s.p., Adamičeva ulica 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanje št. 303 v 3. nadstropju
z ident. št. 74.E, v podvl. št. 4850/74, k.o.
Zgornja Šiška in kletni prostor 303 z ident.
št. 267.E, v podvl. št. 4850/197, k.o. Zgornja Šiška, obe nepremičnini, na naslovu Litostrojska 10, Ljubljana, dne 6. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 23366/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
0110/PD-839 z dne 15. 12. 1993, sklenjene
med Podjetjem Litostroj-Holding, d.d., Litostrojska 40, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Jerovšek Samom, Cilenškova ul. 37, Ljub
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ljana, Hasanbegović Senadom, Litostrojska
10, Ljubljana, Rotar Heleno, Podsmreka 7/a,
Dobrova, Smlatić Esadom, Litostrojska 10,
Ljubljana ter Kapular Maro, Litostrojska 10,
Ljubljana (kot kupci) za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 267.E, v podvl. št. 4850/197,
k.o. Zgornja Šiška.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2009
Dn 22799/2008
Os-2356/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alfašped špedicija d.o.o., Letališka 16, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Tanko Olga, Škrabčev trg 54, Ribnica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, poslovni prostor št.
20 v II. nadstropju, na naslovu Letališka cesta 16, Ljubljana, z ident. št. 45.E, vpisano
v podvl. št. 1444/46, k.o. Moste, dne 18. 12.
2008, pod opr. št. Dn 22799/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 30. 11. 1994, sklenjene med Blagovno trgovskim centrom d.d., Šmartinska
152, Ljubljana (kot prodajalcem) in Špedicijo Alfašped d.o.o., Letališka 16, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 45.E, vpisano v podvl. št. 1444/46,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem poslovnem prostoru,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 15299/2008
Os-2670/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nuše Verbič, Tacenska 125c, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. družba Kotlušek in Pavčič
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za garažo št. 103 v nadstropju na Šišenski
ulici v Ljubljani, z identifikatorjem št. 103.E,
podvl. št. 4277/103 k.o. Zg. Šiška, dne
11. 2. 2009 pod opr. št. Dn 15299/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G 302 z dne 14. 4. 1967, sklenjene med prodajalcem poslovno združenje
Giposs Ljubljana, Celovška 87, Ljubljana in
kupcem Brankom Prekorškom, Koroška 15,
Kranj za en garažni boks št. 103 v objektu
Tripleks A ob Šišenski cesti v Ljubljani, v izmeri 11,76 m2, k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2009
Dn 667/2009
Os-3545/09
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z Dn 667/2009 z dne 28. 4. 2009,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Antona Mraka, Prvomajska ulica 3, Litija,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, odpravka notarskega zapisa
sestavljenega za vpis v zemljiško knjigo,
notarskega zapisa darilne pogodbe, opr.
št. SV 77/2006 z dne 23. 1. 2006, sklenjenega med Matildo Jerina, Prvomajska
ulica 3, Litija, kot darovalko in Antonom
Mrakom, Slatna 3, Šmartno pri Litiji, kot
obdarjencem.
Predmet prodaje po navedeni listini je
stanovanje št. 25 v stanovanjski hiši Prvomajska ulica 3, v zemljiški knjigi vpisano z vl.
št. 1797/25 k.o. Hotič, nepremičnina z ident.
št. 25.E, stanovanje št. 25 v 6. etaži, s kletjo
v 1. etaži, Prvomajska ulica 3, Litija, stanovanjska raba, 75,06 m2.
Na podlagi navedene listine, se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Antona
Mraka, roj. 20. 4. 1957, Prvomajska ulica 3,
Litija, do 1/3.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 28. 4. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
III P 62/2009
Os-1952/09
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opr. št. III P 62/2009, zaradi
predodelitve mladoletnega otroka, določitve
preživnine in stikov, v skladu z 82. členom
ZPP sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke
Mojce Fišer se postavi Andreja Ferme, odvetnica v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler Center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2009
I 2006/2
Os-10095/07
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju je
v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica
Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, ki jo zastopa odvetnik Andrej
Jarkovič iz Ljubljane, zoper dolžnika Igorja
Podgorška, Gorica pri Slivnici 72, Gorica pri
Slivnici, zaradi izterjave 346,99 EUR s pp,
v skladu s 4. točko drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarova-

nju, dolžniku Igorju Podgoršku, Gorica pri
Slivnici 72, Gorica pri Slivnici, katerega naslov je neznan, postavilo začasnega zastopnika, Odvetniško družbo Gregorovič-Pungartnik o.p., d.n.o., iz Šentjurja.
Zastopnik bo zastopal dolžnika v tem
postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne bo sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 13. 3. 2007

Oklici dedičem
II D 111/2005
Os-3092/09
Po dne 31. 12. 2004 umrlem Darku Krajinoviču, roj. 28. 1. 1967, državljanu Republike Slovenije, razvezanemu, nazadnje
stanujočemu Ul. Mladinskih brigad 3, p. Miklavž na Dravskem polju, se poziva dediče
III. dednega reda, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se priglasijo pri tukajšnji
zadevi v opr. št. II D 111/2005, najkasneje
v roku enega leta.
Sodišče je po opravljenih obravnavah
ugotovilo, da je pokojni imel mladoletnega
sina Žana Krajinoviča, ki ga zastopa zakonita zastopnica mati Milena Kolšek, ki se je
v imenu svojega sina dedovanju po pokojnem Darku Krajinoviču odpovedala. Center
za socialno delo se je z njeno odpovedjo
strinjal. Zapustnikova bivša žena Milena
Kolšek se je s pokojnikom razvezala, zato
nima dedne pravice po Darku Krajinoviču.
Nadalje se je ugotovilo, da so dediči II. dednega reda zap. oče Mato Krajinovič, ki je
umrl 24. 6. 2005 in mati Jožefa Krajinovič, ki
se je dedovanju po pokojnem odpovedala.
Pokojni bratov in sester ni imel.
Ugotovi se, da ni več dedičev II. dednega
reda, zato je potrebno ugotavljati kdo so dediči III. dednega reda. Ker prisotni dediči na
obravnavi niso razpolagali s podatki le-teh,
je sodišče izdalo predmetni oklic.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 4. 2009

Oklici pogrešanih
N 1/2009
Os-3260/09
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Občine Lendava v teku postopek za
razglasitev za mrtvo Marijo Jokmanovič, roj.
Bogdan, rojeno 28. 6. 1913 v Trnju, sedaj
neznanega bivališča.
Pogrešano zastopa skrbnica za posebni
primer Terezija Biro, Kranjčeva 49, Lendava.
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 17. 4. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic
Slovenica
Zavarovalna
družba d.d. PE Novo mesto veljavnost
zavarovalnih polic: zelene karte št.
1494172, 1574747, 1775105–1775109,
1574187, 1881056–1881060; zelene karte
08-AZK-01/07, št. 1882781–1882790;
vinkulacija 08-SVI-02/07, št. 043271,
049534; polica 07-TPO-01, št. 002185,
002188,
002190,
002236–002238,
polica 08-TPO-01, št. 012781, 012875;
pobotnice, št. 018300, 117511, 117524,
117529–117530, 117536, 219086, 228358.
Ob-3535/09
Hohler Martina, Tepanje 70, Slovenske
Konjice, zavarovalno polico, št. 11.029.68,
izdala zavarovalnica Grawe, izdana na ime
Hohler Konrad. gnq‑304255
Kroflič Matej, Dolenja vas 101, Prebold,
zavarovalno polico, št. 50500024851, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb‑304220
Kroflič Matej, Dolenja vas 101, Prebold,
zavarovalno polico, št. 50500030078, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnz‑304221
Pust Anica, Prisojna ulica 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601006430
– fondpolica, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnf‑304241
Šneberger Hermina, Trubarjeva 2, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500028374, izdala
zavarovalnica KD življenje. gny‑304247

Spričevala preklicujejo
Božič Mojca, Čečovje 6, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra strokovnih šol Ljubljana –
frizerska šola, št. 31/83, izdano leta 1983.
gnm‑304259
Brodar Anton, Galjeva ulica 14,
Radomlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1969. gny‑304222
Brodar Stanislav, Krašce 3, Moravče,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1971. gnx‑304223
Ciperle Lavra, Jegriše 54, Vodice, indeks,
št. 06020004, izdala Fakulteta za socialno
delo Ljubljana. gnh‑304239
Černe Karmen, Gradnikova 127,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Kranju, št. 1/95-3d,
izdano leta 1995. gnr‑304229
Črnič Alojz, Grm 10/a, Gradac, spričevalo
o zaključnem izpitu SŠTZU Boris Kidrič
Novo mesto – strojništvo, izdano leta 1990.
gnw‑304249
Filipović Dejan, Malovaška ulica
34, Brezovica pri Ljubljani, diplomo
Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani.
gnu‑304226
Jere Lilijana, Javor 10, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Polje, izdano
leta 1978, izdano na ime Jančar Lilijana.
gnc‑304269

Jerovšek Jožica, Straža 30, Šentrupert,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Novo
mesto, št. 18/91. gnx‑304248
Knežević Nikola, Vodnikova 1, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Rogaška Slatina – steklo pihalec,
izdano leta 1974. gnj‑304262
Konye Ede, Hodoš 58/a, Hodoš –
Hodos, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil na Ježici, izdano
leta 1979. gng‑304240
Križman Jolanda, Podutiška cesta 87,
Ljubljana, diplomo št. 83, izdala Srednja
šola za trgovinsko dejavnost v Ljubljani leta
1987 na ime Kisovar Jolanda. gnj‑304212
Kuharič Florijan, Lešnica 30, Ormož,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ormož.
gnx‑304273
Lazar Jožefa, Kolodvorska 25/a, Lendava
– Lendva, spričevalo o končani OŠ Fokovci,
izdano leta 1970, izdano na ime Kološa
Jožefa. gnl‑304260
Miklič Nika, Vevška cesta 10, LjubljanaPolje, potrdilo o opravljenem izpitu za
traktor, opravljen na avtošoli Vito d.o.o., leta
2004. gnk‑304261
Novak Martin, Dolga Brda 37/b, Prevalje,
diplomo Srednje šole tehniško naravoslovne
in pedagoške usmeritve Ravne na
Koroškem, št. 143-KS7 z dne 26. 6. 1985.
gnv‑304225
Papič Simona, Lendavska ul. 10, Murska
Sobota, zaključnega spričevala Ekonomske
šole, smer ekonomski tehnik, leto izdaje
1991. gnf‑304216
Pibernik Bambič Simona, Ulica 28. maja
71, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 1993, izdano na ime
Pibernik Simona. gnw‑304224
Prša Branko, Lutverci 31, Apače,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinarske
šole v Murski Soboti. gnw‑304274
Racaj Besmir, Pot na Rakovo Jelšo 369,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Livada,
izdano leta 2005. gnd‑304218
Sitar Špela, Stoženska ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2008. gng‑304265
Smrekar Katja, Birčna vas 11/a, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika šole Grm Novo
mesto – center biotehnike in turizma, izdano
leta 2004. gnt‑304252
Smrekar Katja, Birčna vas 11/a, Novo
mesto, spričevalo 5. letnika šole Grm Novo
mesto – center biotehnike in turizma, izdano
leta 2008. gns‑304253
Tušar Aleksandra, Platiševa ulica 57,
Cerkno, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje šole pedagoške usmeritve, Šolski
center Vojvodina Tolmin, izdano leta 1988.
gnk‑304215
Valič Rok, Bukovica 1, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2003.
gnm‑304234
Žibert Anton, Zgornji log 1, Litija,
zaključno spričevalo Srednje poklicne šole
Bežigrad – avtomehanik, izdano leta 1998.
gnn‑304258

Drugo preklicujejo
Atikeler Enver Kagan, Kardeljeva
ploščad 5, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 70070580, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnl‑304210
Benić Janja, Borštnikova ulica 29, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20030026, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne‑304242
Biček Miha, Andreaševa ulica 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63010010, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnc‑304219
Blaževič Tilen, Vojkova 8, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 25070009,
izdala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana.
gne‑304267
Constantin-Pandelescu
Gabriel,
Str. Marasesti 259, 2000 Rou, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500010126000,
izdana 21. 8. 2007. gns‑304228
Govek Ivan, Šentjanž 33, Rečica ob
Savinji, službeno izkaznico, št. 102423,
Ministrstvu za notranje zadeve RS.
gne‑304217
Januš Mitja, Pretnerjeva ulica 6, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 09050411, izdala
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo
in promet. gnm‑304209
Jež Katarina, Lokavec 8, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 18061664, izdala
FF Ljubljana. gnb‑304245
KAPŠ Transport d.o.o., Rožanec 005A,
Črnomelj, hrvaško dovolilnico, št. 0001337
in dovolilnico za Ukrajino s št. AC 663393.
gni‑304263
KAPŠ Transport d.o.o., Rožanec 005A,
Črnomelj, dovolilnico za Rusijo, št. 0445157.
gnh‑304264
Keržar Karmen, Črtomirova ulica
24, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19983675, izdala Ekonomska fakulteta.
gnn‑304233
Kobe Janez, Gornji trg 42/a, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-8360/00-99. gnu‑304251
Kopitar Kristina, Šmarjeta pri Celju 5,
Celje, študentsko izkaznico, št. 710719,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gnd‑304268
Kosi Tamara, Vrtnarska 4, Ormož,
študentsko izkaznico, št. 71070100,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnc‑304244
Kotar Vinko, Volkmerjeva cesta 23,
Ptuj, službeno izkaznico, št. 007783 za
podjetje Prosecurity, izdana 22. 12. 2004.
gnt‑304227
Kuk Andrej, Oplotniška cesta 2,
Slovenske Konjice, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-02069-1/01.
gny‑304272
Makica in družbenik d.n.o., Cesta 20
julija 2/c, Zagorje ob Savi, certifikat licence,
oziroma potrdila, št. Go100648/03936/355
za vozilo z reg. št. LJ R0-17U. gnd‑304243
Marko Iskra, Nova vas pri Jelšanah 5,
Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
63040451, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gni‑304213
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Mesec Maja, Kleče pri Dolu 3, Dol pri
Ljubljani, vozno karto, št. 615, izdal Veolia
transport. gnp‑304256
Morth Franz, St. Peter I.S.25, 8542
Avstrija, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/09-1353/86-25 z dne
5. 7. 1986. gni‑304238
Nees Kiper in partnerji d.o.o., V dolini
22, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
99289819221, izdano na ime Gashi Mentor,
stanujoč Ul. Tončke Dežmana 10, Ljubljana,
izdano 2. 6. 2008. gns‑304232
Okanovič Sevdin, Rožna 14, Idrija, vozno
karto, št. 0806970, izdal Avrigo Nova gorica.
gnv‑304250
Omahen Sabina, Cesta 2, Veliki Gaber,
študentsko izkaznico, št. 27004163, FMF.
gnb‑304270
PAAM LOG d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj,
dovolilnico za Bosno in Hercegovino, ser.
št. 1007009. gnr‑304254
Premrl Renato s.p., Lozice 51, Podnanos,
licenco, št. 4427 za vozilo z reg. št. GO A5
182, izdana 5. 8. 2004. gnq‑304230
Premrl Renato s.p., Lozice 51, Podnanos,
licenco, št. 4427 za vozilo z reg. št. GO J7
289, izdana 8. 9. 2005. gnp‑304231

Pretnar Dean Marko, Jerinov grič 46, Vrhnika, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-07036-11/94. gnh‑304214
Pucelj Miha, Kurirska cesta 2, Sodražica,
študentsko izkaznico, št. 63010119, izdala
FRI Ljubljana. gnf‑304266
Somaro prevozi in storitve d.o, Mali
vrh 029A, Globoko, dovolilnico za BIH –
tretja država, oznaka 070/11, št. 1006303.
gnz‑304271
Stamar, d.o.o. Koper, Ferrarska ulica 17
p.p. 329, Koper – Capodistria, izvod licence
za tovorno vozilo z reg. št. KP 10-14H in KP
31-86G. gno‑304257
Unuk Franc s.p., Podova 63, Rače,
potrdilo za voznika, št. 008762/MJ74-22127/2008, izdano na ime Štromar Danijel,
izdano 27. 3. 2008 z veljavnostjo do 25. 3.
2009. gnj‑304237
Vrbinc Maja, Litijska cesta 19, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01007801, izdala
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnk‑304211
Žolger Mirjana, Šmartno 154, Šmartno
pri Slov. Gradcu, študentsko izkaznico,
št. 71080549, izdala Biotehniška fakulteta
Ljubljana. gnz‑304246

VSEBINA

Javni razpisi

1109

Javne dražbe

1133

Razpisi delovnih mest

1136

Druge objave

1138

Evidence sindikatov

1145

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

1146
1146
1146

Zavarovanja terjatev

1154

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

1155
1155
1156
1156
1156

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1157
1157
1157
1157

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike
Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

