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Javni razpisi
Št. 430-0018/2009-2

Ob-5579/09

Podaljšanje roka za oddajo ponudb
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
je dne 10. 7. 2009 objavila v Uradnem listu
RS, št. 53/2009 podaljšanje roka za oddajo ponudb Prodaja nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb (Prazen in bremen prost
stanovanjski prostor, ob avtobusni postaji
ter Kabeljsko komunikacijski sistem – KKS),
Uradni list RS, št. 48/2009.
Objavljen, podaljšan rok ponovno podaljšujemo do 14. 8. 2009 do 10. ure.
Občina Mežica
Št. 4400-74/2009/2
Ob-5595/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana, na podlagi točke a) 8. člena
in 29. člena Uredbe o ukrepih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 47/09; v
nadaljevanju: Uredba) objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju nevladnih organizacij za
leto 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja neprofitnih združenj, ki so širšega pomena za kmetijstvo in podeželje, in
ki povezujejo društva podeželske mladine,
podeželskih žensk in sindikat kmetov, so registrirana ter delujejo na celotnem območju
Republike Slovenije.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju predmeta podpore za leto 2009, do višine 90.000
eurov iz PP 2556.

II. Vlagatelj in prejemnik sredstev
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki
kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno
obliko sodelovanja kmetov v združenjih.
Prejemnik sredstev je nevladna organizacija, neprofitno združenje ali druga neprofitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih, ki je za zagotavljanje subvencioniranih storitev prejela sredstva po tem javnem
razpisu.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora pogoje za dodelitev sredstev izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj mora podati:
1. vlogo na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni;
2. program dela od 1. 12. 2008 do 30. 10.
2009;
3. dokazila o delovanju na področju kmetijstva;
4. dokazila o zastopanosti čim večjega
števila aktivnega članstva.
Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva
na podlagi tega javnega razpisa, mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj deset let od
dneva pridobitve sredstev.
IV. Omejitve
1. Delež dodeljene pomoči za namen
tega ukrepa lahko znaša do 100 odstotkov
upravičljivih stroškov.
2. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičljivih
stroškov.
3. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičljivih stroškov.

V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva se prejemnikom sredstev dodelijo za
namen iz I. poglavja tega javnega razpisa
in sicer do 100 odstotkov upravičljivih stroškov.
Upravičljivi stroški za prejemnike sredstev iz II. poglavja tega javnega razpisa
so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov oziroma nakup
opreme),
– materialni stroški in stroški dela pisarne
ter organov,
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah.
Prejemnik sredstev mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med dodeljenimi
sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega
programa.
Sredstva se bodo prejemnikom izplačala na podlagi zahtevka za izplačilo, preglednega poročila o izvedenem programu ter
kopij računov in dokazil o plačilu računov, ki
morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem
redu in v zaporedju prikazani v pregledni
zbirni tabeli.
VI. Poraba sredstev
Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in
dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter
poročilom o izvedenem programu, morajo
upravičenci predložiti na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP), najkasneje
do 30. 10. 2009.
Kot osnova za izplačilo se upoštevajo računi, ki se nanašajo na predloženi program
dela za časovno obdobje od 1. 12. 2008 do
30. 10. 2009, z njim sovpadajo in so datirani
od 1. 12. 2008 do dneva vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
VII. Merila za dodelitev sredstev

Merila
1.

Vlagatelj povezuje vsaj eno od naslednjih oblik združevanja
na območju celotne Republike Slovenije

Izpolnjuje
pogoj/da
Društva podeželske mladine
Društva kmečkih/podeželskih žena
Kmetovalce v sindikat kmetov

2.

Vlagatelj deluje na področju kmetijstva

3.

Vlagatelj izpolnjuje vse pogoje za dodelitev sredstev

Ne izpolnjuje
pogoja/ne

Stran
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AKTRP bo pregledala vse pravočasne in
popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge, ki
bodo na podlagi meril izpolnjevale vse pogoje. Sredstva bodo razdeljena na osnovi
vrednosti predloženega programa. V primeru, da rezervirana proračunska sredstva ne
bodo zadostovala za sofinanciranje celotnih
vrednosti vseh prejetih vlog, se bodo vrednosti dodeljenih sredstev vsem vlagateljem
sorazmerno znižala.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
na internetni strani http://www.mkgp.gov.si/
ali na sedežu MKGP, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 15.30, ob
petkih pa med 9. in 14.30.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
mogoče dobiti na MKGP, tel. 01/30-94-245,
ki je dosegljiva vsak delavnik od 9. do 15.30,
ob petkih pa od 9. do 14.30.
IX. Rok in način prijave
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, P.P. 189, 1001 Ljubljana, do
vključno 31. 8. 2009 (velja poštni žig) ali
oddati osebno v vložišče v času uradnih ur,
in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9. do
15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od
9. do 12. ure.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani Agencije in Ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
kar označi pošta, ali vložišča Agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno
označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in
se vrnejo vlagateljem.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana
v zaprti ovojnici in označena z oznako: »Ne
odpiraj – vloga na javni razpis – nevladne
organizacije 2009«.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Agencija odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni
obravnavi vlog.
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava Agencija in jih tudi pregleda.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge.
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
si podatki iz vloge in prilog nasprotujejo,
se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora Agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi.
Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na
pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna
oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če
vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti,
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pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po
roku, pri odločanju ne upošteva.
Po prejetju na Agencijo se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Vlogam, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se bo ugodilo.
Če skupna višina zaprošenih sredstev
presega razpoložljiva sredstva, določena za
posamezen ukrep iz te uredbe, se sredstva
na posameznega prejemnika sredstev proporcionalno znižajo, na podlagi ponderiranja
popolnih vlog.
Sredstva se prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik Agencije.
Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
Prejemniki sredstev (firma ali ime in priimek) in opis namena dodeljenih javnih sredstev ter znesek odobrenih javnih sredstev
se objavijo na spletni strani Ministrstva.
Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski
račun v Republiki Sloveniji.
Vse dejavnosti morajo biti končane pred
vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do
sredstev, če:
1. ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in
odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev,
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del,
7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora prejemnik sredstev ali njegova
pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni
organ in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik
sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

Prejemniki sredstev in Agencija morajo
vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
pridobitev sredstev po tej uredbi, vključno
s podatki, da ima podjetje status malega ali
srednje velikega podjetja (MSP), hraniti vsaj
še deset let od datuma dodelitve pomoči.
Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo poslati na Agencijo. Zahtevki za izplačilo se vlagajo od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 30. oktobra tekočega leta
v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o
pravici do sredstev. Če Agencija prejemniku
sredstev izda odločbo o pravici do sredstev
z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila izvedejo v naslednjem
koledarskem letu.
Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom
na transakcijski račun se šteje, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o
zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo
pritožba ni dovoljena.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 4400-74/2009/2
Ob-5596/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana, na podlagi točke b) in c)
8. člena in 29. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 47/09;
v nadaljevanju: Uredba) in Uredbe Komisije (ES), št. 1857/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
državni pomoči za mala in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe
(ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12.
2006, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1857/2006/ES) objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2009 na področju
primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov za:
namen A): delovanja nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s
kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju
strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na
področju primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov, ki so registrirana kot društva in
delujejo na celotnem območju Republike
Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe
1857/2006/ES;
namen B): delovanja različnih nevladnih
in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
drugih neprofitnih združenj in društev, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in
usposabljanju podeželskega prebivalstva
na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot društva in delujejo na ožjem območju Republike Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe
1857/2006/ES.
Primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov je pridelava, reja ali gojenje primarnih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Po-

63 / 7. 8. 2009 /

2067

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

godbi1 in opravljanje dejavnosti, ki so vezane na pridelavo, rejo ali gojenje v prilogi
navedenih proizvodov.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za podporo predmetov javnega razpisa za
leto 2009 iz PP 2556 znaša:
– za namen A): do višine 61.409 EUR,
– za namen B): do višine 39.643 EUR.
II. Vlagatelj, upravičenci, prejemnik
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki
kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno
obliko sodelovanja kmetov v združenjih.
Upravičenci do subvencioniranih storitev so subjekti, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za mala in srednje velika podjetja, opredeljene v prilogi I Uredbe
800/2008/ES.
Prejemnik sredstev je nevladna organizacija, neprofitno združenje ali druga neprofitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih, ki je za zagotavljanje subvencioniranih storitev prejela sredstva po tem javnem
razpisu.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora pogoje za dodelitev sredstev izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj mora:
1. podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni;
2. predložiti dokazila o zastopanosti čim
večjega števila aktivnega članstva;
3. predložiti dokazila o zagotavljanju čim
širše predstavitve dejavnosti na področju
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
kmetijskim uporabnikom in javnosti;
4. predložiti dokazila o izvajanju izobraževanja na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov;
5. predložitev dokazil o delovanju na področju kmetijskega sektorja;
6. podati program dela za obdobje od
1. 12. 2008 do 30. 10. 2009.
Vlagatelj iz točke a) 8. člena Uredbe lahko kandidira tudi na predmet podpore iz
točke b 8. člena Uredbe.
Vlagatelj iz točk b) ali c) 8. člena Uredbe
lahko kandidira samo na enega od predmetov podpore iz točk b) ali c) 8. člena
Uredbe.
Prejemniki sredstev upravičencem ne
smejo pogojevati dostopa do subvencioniranih storitev s članstvom v svoji organizaciji. Morebitni prispevki nečlanov za kritje
upravnih stroškov organizacije morajo biti
omejeni na sorazmerne stroške za storitve,
ki jih organizacija zagotavlja.
Obravnavane bodo vloge, katerih višina
upravičljivih stroškov bo višja od 1.000,00
EUR.
IV. Omejitve
1. Delež dodeljene pomoči za namen
tega ukrepa lahko znaša do 60 odstotkov
upravičljivih stroškov.
2. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičljivih
stroškov.
3. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sred-

regije ali proizvajalcih danega proizvoda, pri
čemer morajo biti informacije in predstavitve
nevtralne, zadevni proizvajalci pa morajo
imeti enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo odobrenega programa.
Sredstva se bodo prejemnikom izplačala na podlagi zahtevka za izplačilo, preglednega poročila o izvedenem programu ter
kopij računov in dokazil o plačilu računov, ki
morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem
redu in v zaporedju prikazani v pregledni
zbirni tabeli.
VI. Poraba sredstev
Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in
dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter
poročilom o izvedenem programu, morajo
upravičenci predložiti na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP), najkasneje
do 30. 10. 2009.
Kot osnova za izplačilo se upoštevajo računi, ki se nanašajo na predloženi program
dela za časovno obdobje od 1. 12. 2008 do
30. 10. 2009, z njim sovpadajo in so datirani
od 1. 12. 2008 do dneva vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.

1
Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca
1957 (11957E)

stva javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičljivih stroškov.
4. Pomoč se za upravičence iz točk b) in
c) 8. člena dodeli v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil denarja proizvajalcem.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva
se upravičencem dodelijo za namen A) in B)
iz I. poglavja tega javnega razpisa, in sicer
do 60 odstotkov upravičljivih stroškov.
Upravičljivi stroški za upravičence za namene A) in B) iz II. poglavja tega javnega
razpisa so:
– stroški povezani z izobraževanjem in
usposabljanjem kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, drugi materialni
stroški za izvedbo izobraževanja);
– stroški povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe,
publikacij, potni stroški, najemnine razstavnih prostorov);
– stroški publikacij, kot so predstavitve,
katalogi ali spletne strani, ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane

Stran

VII. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
1

Delež
(%)

Max.
ocenitev

Max. št. točk
(množitev deleža in
maksimalne ocenitve)

2

3

4

1. Zastopanost aktivnega članstva

10

5

50

2. Zagotavljanje predstavitve svoje
dejavnosti kmetijskim uporabnikom in
javnosti

25

5

125

3. Sodelovanje s sorodnimi organizacijami

30

5

150

4. Zagotavljanje pomoči kmetijskim
gospodarstvom na področju usposabljanja

15

5

75

5. Delež lastnih sredstev za izvedbo
programa

20

5

100

Skupaj:

100

500

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.

AKTRP bo ocenila vse pravočasne in
popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge,
ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 200 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 1000
eurov. Sredstva bodo razdeljena na osnovi
deleža doseženih točk od možnega števila
točk, v sorazmerju razpoložljivih sredstev
in skupne vrednosti upravičeno zaprošenih
sredstev.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
na internetni strani http://www.mkgp.gov.si/
ali na sedežu MKGP, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 15.30, ob
petkih pa med 9. in 14.30.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na MKGP, tel.

01/30-94-245, ki je dosegljiva vsak delavnik od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do
14.30.
IX. Rok in način prijave
Vloge 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, P.P. 189, 1001 Ljubljana, do
vključno 31. 8. 2009 (velja poštni žig) ali
oddati osebno v vložišče v času uradnih ur,
in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9. do
15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od
9. do 12. ure.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani Agencije in Ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
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kar označi pošta, ali vložišča Agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno
označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in
se vrnejo vlagateljem.
Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov
– Društva 2009«.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Agencija odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni
obravnavi vlog.
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava Agencija in jih tudi oceni.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge.
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 si podatki iz vloge in prilog nasprotujejo, se vloga
zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora Agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi.
Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na
pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna
oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če
vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti,
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po
roku, pri odločanju ne upošteva.
Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne
in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril določenih z javnim razpisom.
Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk.
Če skupna višina zaprošenih sredstev
presega razpoložljiva sredstva, določena za
posamezen ukrep iz te uredbe, se sredstva
na posameznega upravičenca proporcionalno znižajo, na podlagi ponderiranja popolnih
vlog.
Sredstva se prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik Agencije.
Pomoči,
dodeljene
po
Uredbi
1857/2006/ES, ne smejo biti dodeljene pred
objavo identifikacijske številke prošnje za
izvzetje na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisije Evropskih skupnosti.
Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
Prejemniki sredstev (firma ali ime in priimek) in opis namena dodeljenih javnih sred-
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stev ter znesek odobrenih javnih sredstev
se objavijo na spletni strani Ministrstva.
Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski
račun v Republiki Sloveniji.
Vse dejavnosti morajo biti končane pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo.
Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do
sredstev, če:
1. ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in
odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev,
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del,
7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec
oziroma njegova pooblaščena oseba to
zmožna storiti.
Prejemniki sredstev in Agencija morajo
vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
vključno s podatki, da ima podjetje status
malega ali srednje velikega podjetja (MSP),
hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve
pomoči.
Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo poslati na Agencijo. Zahtevki za izplačilo se vlagajo od izdaje odločbe o dodelitvi
sredstev do 30. oktobra 2009 v skladu z
roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Če Agencija upravičencu izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila
izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom
na transakcijski račun se šteje, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o
zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo
pritožba ni dovoljena.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 4400-74/2009/2
Ob-5597/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana, na podlagi točke a) in b)
24. člena in 29. člena Uredbe o ukrepih kme-

tijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 47/09;
v nadaljevanju: Uredba) in Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne
18. 12. 2006, str. 5), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1998/2006/ES), objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2009 na področju
predelave, trženja in s kmetijstvom
povezanim delovanjem na podeželju po
shemi de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem
na podeželju po shemi de minimis za:
namen A): delovanje nevladnim in neprofitnim oblikam sodelovanja kmetov v zvezah,
združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih
prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim
delovanjem na podeželju, ki niso predmet
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
ki so registrirana kot društva in delujejo na
celotnem območju Republike Slovenije;
namen B): delovanje različnih nevladnih
in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
drugih neprofitnih združenj in društev, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in
usposabljanju podeželskega prebivalstva na
področju predelave, trženja in s kmetijstvom
povezanim delovanjem na podeželju, ki niso
predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot društva in delujejo na ožjem območju Republike Slovenije.
Predelava kmetijskih proizvodov pomeni
vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po
katerem proizvod ostane kmetijski proizvod,
razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda
za prvo prodajo.
Trženje kmetijskih proizvodov pomeni
imeti na zalogi ali razstavljati z namenom
prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali kateregakoli drugega načina dajanja v promet
razen prve prodaje primarnega proizvajalca
prodajnemu posredniku ali predelovalcu in
vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni
proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje
za trženje, če se opravlja v ločenih, za to
namenjenih prostorih,
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za podporo predmetov (namena A in B) javnega razpisa za leto 2009 iz PP 2556 znaša:
– za namen A): do višine 61.409 EUR,
– za namen B): do višine 39.643 EUR.
II. Vlagatelj, upravičenec, prejemnik
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki
kandidira za pridobitev sredstev po tej uredbi in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno obliko
sodelovanja kmetov v združenjih.
Upravičenec je nevladna organizacija,
neprofitno združenje ali druga neprofitna
oblika sodelovanja kmetov v združenjih, ki
so ji odobrena sredstva po tem javnem razpisu.
Prejemnik sredstev je upravičenec, ki je
za izvedene dejavnosti prejel sredstva po
tem javnem razpisu.
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III. Pogoji za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora pogoje za dodelitev sredstev izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj mora:
1. vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni;
2. predložiti dokazila o zastopanosti čim
večjega števila aktivnega članstva;
3. predložiti dokazila o zagotavljanju čim
širše predstavitve kmetijskim uporabnikom
in javnosti;
4. predložiti dokazila o izvajanju izobraževanja s kmetijstvom povezane predelave,
trženja in drugim delovanjem na podeželju;
5. predložiti dokazila o delovanju na področju s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
6. podati program dela za obdobje od
1. 12. 2008 do 30. 10. 2009.
Vlagatelj iz točk a ali b predmeta podpore
javnega razpisa lahko kandidira samo na enega od namenov podpore javnega razpisa.
Obravnavane bodo vloge, katerih višina
upravičljivih stroškov bo višja od 1.000,00
EUR.
IV. Omejitve
1. Delež dodeljene pomoči za namen
tega ukrepa lahko znaša do 60 odstotkov
upravičljivih stroškov.
2. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih
virov za namen tega ukrepa lahko znaša do
100 odstotkov upravičljivih stroškov.
3. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva javnih virov in katerih seštevek bi
presegel 100 odstotkov upravičljivih stroš
kov.
4. Skupna pomoč de minimis, odobrena skupini proizvajalcev, ne sme presegati
200.000 eurov v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva
se upravičencem dodelijo za namen A) in B)
iz I. poglavja tega javnega razpisa in sicer
do 60 odstotkov upravičljivih stroškov.
Upravičljivi stroški za upravičence za namene A) in B) iz II. poglavja tega javnega
razpisa so:
– stroški povezani z izobraževanjem in
usposabljanjem (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za
izvedbo izobraževanja);
– stroški povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe,
publikacij, potni stroški, najemnine razstavnih prostorov);
– predstavitve, katalogi, spletišča, ki
predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih ali proizvajalcih danega proizvoda, v
katerih morajo biti informacije in predstavitve nevtralne in v katerih imajo proizvajalci
enake možnosti za predstavitev.
Prejemnik sredstev mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega programa.
VI. Poraba sredstev
Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in
dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter
poročilom o izvedenem programu, morajo
upravičenci predložiti na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP), najkasneje
do 30. 10. 2009.
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Kot osnova za izplačilo se upoštevajo računi, ki se nanašajo na predloženi program dela
za časovno obdobje od 1. 12. 2008 do 30. 10. 2009, z njim sovpadajo in so datirani od 1. 12.
2008 do dneva vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo

Delež
(%)

Max.
ocenitev

Max. št. točk
(množitev deleža in
maksimalne ocenitve)

1

2

3

4

1. Zastopanost aktivnega članstva

10

5

50

2. Zagotavljanje predstavitve svoje
dejavnosti kmetijskim uporabnikom in
javnosti

25

5

125

3. Sodelovanje s sorodnimi organizacijami

30

5

150

4. Zagotavljanje pomoči kmetijskim
gospodarstvom na področju usposabljanja

15

5

75

5. Delež lastnih sredstev za izvedbo
programa

20

5

100

Skupaj:

100

500

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.

AKTRP bo ocenila vse pravočasne in
popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge,
ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 200 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 1.000
eurov. Sredstva bodo razdeljena na osnovi
deleža doseženih točk od možnega števila
točk, v sorazmerju razpoložljivih sredstev
in skupne vrednosti upravičeno zaprošenih
sredstev.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
na internetni strani http: //www.mkgp.gov.
si/ ali na sedežu MKGP, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 15.30, ob
petkih pa med 9. in 14.30.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na MKGP, tel. 01/3094-245, ki je dosegljiva vsak delavnik od 9.
do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30.
IX. Rok in način prijave
Vloge 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, P.P. 189, 1001 Ljubljana, do
vključno 31. 8. 2009 (velja poštni žig) ali
oddati osebno v vložišče v času uradnih ur,
in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9. do
15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od
9. do 12. ure.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani Agencije in Ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
kar označi pošta, ali vložišča Agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno
označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in
se vrnejo vlagateljem.
Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis po
shemi de minimis – Društva 2009«.

X. Obravnavanje vlog in postopek odob
ritve
Agencija odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni
obravnavi vlog.
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava Agencija in jih tudi oceni.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge.
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 si podatki iz vloge in prilog nasprotujejo, se vloga
zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora Agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi.
Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na
pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna
oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če
vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti,
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po
roku, pri odločanju ne upošteva.
Po prejetju na Agencijo se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne
in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril določenih z javnim razpisom.
Če skupna višina zaprošenih sredstev
presega razpoložljiva sredstva, določena za
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posamezen ukrep iz te uredbe, se sredstva
na posameznega upravičenca proporcionalno znižajo, na podlagi ponderiranja popolnih
vlog.
Sredstva se prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik Agencije.
Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
Prejemniki sredstev (firma ali ime in priimek) in opis namena dodeljenih javnih sredstev ter znesek odobrenih javnih sredstev
se objavijo na spletni strani Ministrstva.
Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski
račun v Republiki Sloveniji.
Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do
sredstev, če:
1. ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in
odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev,
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del,
7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec
oziroma njegova pooblaščena oseba to
zmožna storiti.
Prejemniki sredstev in Agencija morajo
vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
pridobitev sredstev po tej uredbi, vključno
s podatki, da ima podjetje status malega ali
srednje velikega podjetja (MSP), hraniti vsaj
še deset let od datuma dodelitve pomoči.
Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo poslati na Agencijo. Zahtevki za izplačilo
se vlagajo od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 30. oktobra tekočega leta v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Če Agencija upravičencu izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila
izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom
na transakcijski račun se šteje, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
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zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o
zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo
pritožba ni dovoljena.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-5601/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 71/08 in 34/09 v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z
dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v
sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št. 337,
21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za ukrep Finančna pomoč ob smrti,
invalidnosti ali nesposobnosti za delo
na kmetijskem gospodarstvu
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti, več kakor
50-odstotne invalidnosti, več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali
primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za financiranje vlog prispelih
na javni razpis za ukrep Finančna pomoč
ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za
delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do
57.300 EUR.
3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje.
II. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje
priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisani v Rimu
25. marca 1957, razen proizvodov ribištva in
ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta
(ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999
o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode
in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z
dne 21. 1. 2000, str 22), ter kandidirajo za
pridobitev sredstev.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
2. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu
oddaje vloge. Če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva
vloga iz preteklega leta;
3. škodni dogodek je nastal oziroma bil
ugotovljen največ 12 mesecev pred oddajo vloge. V primeru smrti je to dan smrti,
v primeru invalidnosti dan izdaje odločbe
o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nesposobnosti za delo pa datum izdaje
zadnje vlogi priložene odločbe o začasni
nezmožnosti za delo;
4. v primeru kmetije se škodni dogodek
nanaša na nosilca ali člana kmetije, ki je bil
na dan škodnega dogodka pokojninsko in

invalidsko zavarovan kot kmet. Člane kmetije določa zakon, ki ureja kmetijstvo.
V primeru drugih oblik kmetijskih gospodarstev, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, se škodni dogodek lahko nanaša na
zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova
primarne kmetijske dejavnosti;
5. nosilec kmetije ima prijavljeno stalno
prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva. V primeru pravne osebe ali s.p.
velja določilo za zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva;
6. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da ni v
težavah, če:
a) ima nosilec kmetije na dan oddaje
vloge po evidenci DURS plačane davke in
prispevke, določene z zakonom ali
b) ima pravna oseba ali s.p. poravnane
obveznosti do države oziroma ni v stanju
kapitalske neustreznosti;
7. dohodek osebe, ki se ji je pripetil škodni dogodek po zadnjih razpoložljivih podatkih ne sme presegati minimalne plače
za delo s polnim delovnim časom v skladu s
predpisom, ki določa minimalno plačo:
– v primeru kmetije to velja za nosilca ali
člana kmetije,
– v primeru drugih oblik kmetijskih gospodarstev to velja za dohodek zastopnika
nosilca kmetijskega gospodarstva;
8. upravičenci morajo ohraniti kmetovanje na tem kmetijskem gospodarstvu še nadaljnjih pet let po prejemu sredstev.
IV. Splošne določbe
1. Vlagatelji morajo omogočiti dostop
do dokumentacije ter omogočiti kontrolo
na kraju samem Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju:ARSKTRP), MKGP,
revizijskemu organu in drugim nadzornim
organom.
2. Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma naziv podjetja) in znesek dodeljenih
javnih sredstev bodo objavljeni na spletni
strani MKGP.
3. Prejemniki sredstev morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev iz naslova tega javnega razpisa
hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega
izplačila sredstev.
V. Omejitve
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.
2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež
kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot
pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz
tretje točke tega poglavja v skladu z ugotovljeno stopnjo invalidnosti, trajanjem nesposobnosti za delo oziroma primerom smrti.
3. Ob smrti, invalidnosti ali delovni nezmožnosti znaša višina nepovratnih sredstev po tem ukrepu:
– 7500 eurov – smrt;
– 7500 eurov – 100-odstotna invalidnost;
– do 6750 eurov – 90-odstotna invalid
nost;
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– do 6000 eurov – 80-odstotna invalidnost;
– do 5200 eurov – 70-odstotna invalidnost;
– do 4500 eurov – 60-odstotna invalidnost;
– do 3750 eurov – 50-odstotna invalidnost;
– do 7500 eurov – 12-mesečna nesposobnost;
– do 6875 eurov – 11-mesečna nesposobnost;
– do 6250 eurov – desetmesečna nesposobnost;
– do 5625 eurov – devetmesečna nesposobnost;
– do 5000 eurov – osemmesečna nesposobnost;
– do 4375 eurov – sedemmesečna nesposobnost;
– 3750 eurov – šestmesečna nesposobnost.
3. Isti upravičenec lahko pridobi podporo
po tem ukrepu le enkrat v treh letih.
4. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu
z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremukoli
upravičencu, ne sme presegati 7500 eurov
v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Ta zgornja meja se uporablja ne glede na
obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali
zastavljene cilje.
5. Poleg pomoči de minimis se v zvezi z
istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne
okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti.
6. Dodeljena sredstva se upravičencem
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
VII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki
je dostopen na spletni strani ARSKTRP in
MKGP. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in
na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani
ARSKTRP in MKGP se zavrže. Izdelana
mora biti v skladu z zahtevami obrazca in
javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah.
Na kuverti vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, ime, priimek (naziv
podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja: »Javni razpis – Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti
za delo na kmetijskem gospodarstvu«.
Vloge z nepravilno označenimi kuvertami
se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem
v originalnih kuvertah.
2. Obrazec in informacije v zvezi z javnim
razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo upravičenca.
VIII. Rok in način prijave
1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati
na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po

listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev, se zavrnejo.
9. 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.
10. Sredstva se odobrijo upravičencu z
odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od
dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno. Pritožbo je treba poslati priporočeno po
pošti na ARSKTRP ali jo oddati na vložišču
ARSKTRP.
11. Sredstva se izplača na transakcijski
račun upravičenca, po opravljenih administrativnih kontrolah. Nakazilo na transakcijski
račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku
za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku
ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba
ni dovoljena.
X. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev
1. Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z
omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o
razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva
izdaje odločbe o pravici do sredstev:
a) če ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe, tega
javnega razpisa in odločbe o pravici do sredstev ali
b) kolikor je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
2. V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
3. Ne glede na določbe alinee a) iz prve
točke prejemniku sredstev ni treba vrniti že
pridobljenih sredstev v primeru višje sile ali
izrednih okoliščin.
4. Kot višja sila se šteje:
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, če tega ni bilo mogoče pričakovati
na dan sprejema obveznosti, prevzetih s prijavo na ta javni razpis,
d) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
e) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
f) kužna živalska bolezen, ki prizadene vso
kmetovo živino ali njen del.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
od 8. ure dalje.
Vloge za javni razpis se lahko pošiljajo do
objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog,
ki se objavi na spletni strani ARSKTRP.
2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom.
3. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1. 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 ta ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev
popolnih vlog višja od razpisanih sredstev,
se v primeru, da imata na končnem mestu
liste prejetih vlog, dve ali več vlog na kuverti
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je
predmet žrebanja. 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.
2. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v
škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v
navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije.
Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle,
javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji.
O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če
so prisotni.
3. Odpiranje vlog ni javno.
4. 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.
5. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku 30 dni od
vložitve vloge vlagatelja pisno pozvati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je osem 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
prejetju na ARSKTRP se dopolnjena vloga
znova pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s
sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
6. Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi
zaporedno številko.
7. Ne glede na določilo 4. točke tega poglavja, poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
8. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na
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Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO in 109/08, 49/09), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06
– ZZZPB-F, 46/07 – odl. US: U-I-45/07, Up249/06-22, 103/07, 45/08 – ZArbit), Zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer
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brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06
– UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip in
63/07 – popr.), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E,
109/08 – ZJF-D, 26/09 (31/09 popr.), 59/09),
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), Rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Rb20091) (Uradni list RS, št. 59/09), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08), Programa ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in
Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (sprejet na 98. redni
seji Vlade RS, 23. 11. 2006) in Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za leti 2008 in 2009 (sprejet
na 169. redni seji Vlade RS, 15. 5. 2008) ter
Sprememb Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja (sprejet na
265. dopisni seji Vlade RS, 18. 11. 2008),
Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (objavljen na: http://www.ess.gov.
si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm),
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07,
85/08 in 25/09), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
Odločba Evropske Komisije Državna pomoč N 228/2009 – Slovenija (Shema začasne pomoči za odobritev omejenega zneska združljivih pomoči), št. C(2009)4590 z
dne 9. 6. 2009, Programa izvajanja pomoči
omejene vrednosti (sprejet na 33. redni seji
Vlade RS, dne 24. 6. 2009), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
pomoči de minimis (OJ L 379/2006), Uredbe
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04,
22/07), Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5; 1000
Ljubljana objavljata
javni razpis
izvajanja ukrepa omejene vrednosti za
izvajanje razvojno investicijskih projektov
ter spodbujanje prezaposlitev in
samozaposlovanja v letih 2009 in 2010
1. Neposredni uporabnik: javni razpis je
skupni projekt Ministrstva za gospodarstvo
(v nadaljevanju: MG) in Ministrstva za delo
družino in socialne zadeve (v nadaljevanju:
MDDSZ).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje
in sofinanciranje že začetih razvojno investicijskih projektov za krepitev dolgoročne konkurenčnosti podjetij ter spodbujanje prezaposlovanja in samozaposlovanja zaposlenih.
Predmet javnega razpisa je sestavljen iz treh
sklopov:
– sklop 1 zajema sofinanciranje že začetih
razvojno investicijskih projektov in ga bo sofinanciralo MG,
– sklop 2 zajema prezaposlovanje delavcev in ga bo sofinanciralo MDDSZ in
– sklop 3 zajema samozaposlovanje zaposlenih in ga bo sofinanciralo MDDSZ.
Cilji javnega razpisa so:
– preprečiti zaustavljanje že pričetih razvojno investicijskih projektov v podjetjih zaradi
likvidnostnih težav (sklop 1),
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– podpreti prezaposlovanje delavcev
(sklop 2),
– podpreti samozaposlovanje zaposlenih
(sklop3),
kot odziv na spremenjene gospodarske
razmere.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa je
71.880.000,00 EUR, od tega:
– MG v letu 2009 sredstva v okvirni višini
15.000.000,00 EUR iz proračunske postavke
2338 »Pomoč podjetjem v težavah« (sklop
1) in
– MDDSZ za leti 2009 in 2010 sredstva
okvirni višini 56.880.000,00 EUR iz proračunske postavke 9539 »Ukrepi shem pomoči
omejene vrednosti« (sklop 2 in sklop 3).
Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo izplačana v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2008 in 2009 in v okviru drugega Rebalansa
proračuna RS za leto 2009 ter predloga sredstev v proračunu za leto 2010. Sredstva se
lahko dodeljujejo najkasneje do 31. 12. 2010.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in način izbire prejemnikov sredstev
4.1 Splošni pogoji javnega razpisa, ki veljajo za vse tri sklope
Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge na podlagi Zakona
o zadrugah ki:
– opravljajo svojo dejavnost v RS;
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki do 1. 7. 2008 niso bila podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne
1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni
list RS, št. 44/07);
– niso v postopku pridobivanja državne pomoči ali izvajanja ukrepov za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07).
Prijavitelj projekta mora v vlogi izkazati,
da ima težave v poslovanju, ki so nastale kot
posledica splošne finančne krize in
– da je posloval v letu 2006 ali letu 2007
z dobičkom in
– zmanjšanje naročil oziroma povpraševanja v 1. četrtletju 2009 v primerjavi z enakim
obdobjem iz leta 2007.
Poleg navedenega morajo izkazati tudi:
– nadpovprečna vlaganja v raziskave in razvoj v katerem koli letu v obdobju 2005–2007
(osnova: povprečje Slovenije 2004–2008) ali
– investicije v širitev dejavnosti ali tehnološko posodobitev v obdobju 2005–2007 ali
– povečanje števila zaposlenih in/ali povečanje števila visoko kvalificiranega kadra v
strukturi zaposlenih 2005–2007 (npr. indeks:
število zaposlenih 31. 12. 2007/ število zaposlenih 31. 12. 2005).
4.2. Pogoji za posamezen sklop
4.2.1. Pogoji za sklop 1 Razvojno investicijski projekti
4.2.1.1. Vsebina razvojno investicijskih
projektov
Namen ukrepa je zagotoviti dopolnilne vire
za financiranje izvajanja že začetih razvojno
investicijskih projektov in investicij na področjih:

– raziskav in tehnološkega razvoja, ki so
usmerjene v razvoj novega produkta/storitve
in/ali dvig tehnološke opremljenosti in zahtevnosti proizvodnje,
– razvoja znanja in ključnih kompetenc,
vključevanje v mednarodne verige vrednosti
in specializacije v proizvodnih verigah,
– širitve proizvodnje in/ali razvoja dobaviteljskih verig.
Do pomoči so upravičena podjetja, ki (i)
dokažejo, da izvajajo razvojno investicijski
projekt na navedenih področjih kot pomemben del svoje razvojne strategije. Razvojno
investicijski projekt (ii) mora biti pričet najkasneje v letu 2008, prijavitelj mora (iii) dokazati
aktivno izvajanje projekta (stroški projekta so
v letu 2008 že nastali).
Razvojno investicijskega projekti, ki so se
pričeli v letu 2008 morajo do 15. 11. 2009 doseči enega izmed naslednjih rezultatov:
– prijavljeni patent ali
– inovacijo ali
– izdelani prototip ali
– zagon poskusne proizvodnje (nulta serija) ali
– prodaja razvitega produkta.
Upravičeni so naslednji stroški:
– stroški razvojno raziskovalnega dela,
– stroški materiala in drugi stroški povezani
z raziskovalno razvojnimi aktivnostmi,
– stroški materialnih in nematerialnih investicij neposredno povezani z raziskovalno
razvojnimi aktivnostmi,
– naložbe v razvoj, izdelavo in testiranje
proizvoda/storitve in
– drugi operativni stroški.
DDV ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški in dokazila za upravičene stroške so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4.2.1.2. Podjetje mora izkazati likvidnostne
težave
Podjetja izkažejo težave z likvidnostjo
tako, da izdelajo in priložijo bilanco stanja za
1. kvartal leta 2009 in izračunajo naslednje
kazalce:
– kazalnik obračanja terjatev,
– kazalniki obračanja obveznosti.
Če se vsaj eden izmed kazalnikov za
1. kvartal leta 2009 poslabšujejo v primerjavi
s povprečjem leta 2008, se poslabšuje tudi
likvidnost podjetja, kar pomeni, da je podjetje
upravičeno do pomoči po tem razpisu.
Kljub likvidnostnim težavam mora imeti
podjetje poravnane obveznosti do države.
4.2.1.3. Višina sofinanciranja upravičenih
stroškov
Prijavitelj prejeme do 50% izkazanih upravičenih stroškov, vendar pa je potrebno upoštevati, da lahko ob upoštevanju pravila kumulacije, opredeljene v 5. točki tega razpisa
prejme največ 500.000,00 EUR pomoči.
Prejemnik sredstev bo dolžan v predvidenih datumih poročati in izstaviti zahtevek za
izplačilo v skladu s pogodbo. Sofinancirajo se
lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali
med 1. 7. 2008 in 30. 10. 2009.
Če MG ugotovi, da prejemnik ni izpolnil
svojih obveznosti po sklenjeni pogodbi, lahko
odstopi od pogodbe in zahteva vračilo vseh
nakazanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
4.2.2. Pogoji za sklop 2: Prezaposlovanje
4.2.2.1. Prezaposlovanje
Namen subvencioniranja prezaposlovanja delavcev je ohranitev njihove zaposlitve in
preprečevanje prehoda zaposlenih v odprto
brezposelnost.
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Ukrep iz sklopa 2 ne velja za prezaposlitev
delavcev iz podjetij, ki po svoji velikosti spadajo med mikro podjetja.
V skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah se za namene tega javnega
razpisa opredeljuje mikro družbo, kot družbo,
ki izpolnjuje dve od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem
letu ne presega deset,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000,00 EUR, in
– vrednost aktive ne presega 2.000.000,00
EUR.
Vlagatelj se lahko prijavijo na javni razpis z namenom prezaposlovanja delavcev na
podlagi:
a) spremembe delodajalca v skladu s
73. členom Zakona o delovnih razmerjih (v
nadaljevanju: ZDR) in/ali
b) odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem
delodajalcu v skladu z 90.a členom ZDR.
Posamezni vlagatelj lahko, v okviru sklopa
2, tega javnega razpisa, predloži eno dispozicijo projekta, v kateri navede vse zahtevane
podatke za delavce, ki se bodo prezaposlili.
Delavci, katerih prezaposlitev bo subvencionirana po tem javnem razpisu, morajo biti
v času prijave delodajalca prenosnika na ta
javni razpis, v delovnem razmerju pri delodajalcu prenosniku.
Vlagatelj/delodajalec prenosnik lahko kandidira za sofinanciranje upravičenih stroškov,
ki bodo nastali s prezaposlitvijo delavcev, na
podlagi priloženega projekta. Vsebina projekta
je natančneje določena v razpisni dokumentaciji. Prejemnik sredstev po tem javnem razpisu
bo delodajalec prevzemnik, pri katerem se
bodo zaposlili delavci, ki jih navaja vlagatelj v
projektu in s katerimi bodo sklenjene pogodbe
o dodelitvi subvencije za prezaposlitev.
Upravičeni strošek in višina stroška sklopa
2 je subvencija za prezaposlitev delavca v višini 4.000,00 EUR na delavca, ki se prezaposli.
Subvencionirana prezaposlitev posameznega
delavca se spremlja eno leto, in sicer od datuma sklenitve aneksa k obstoječi pogodbi o
zaposlitvi oziroma datuma sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v okviru
končnega poročila, ki je priloga pogodbe o
dodelitvi subvencije za prezaposlitev.
Dokazila za upravičeni strošek so:
a) v primeru spremembe delodajalca v
skladu s 73. členom ZDR:
– dokazilo o pravnem prenosu podjetja ali
dela podjetja,
– dokazilo o združitvi ali delitvi podjetja ali
dela podjetja,
– kopija aneksa k obstoječi pogodbi o zaposlitvi,
– kopija obrazca M-1/M-2.
b) v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi pri
drugem delodajalcu v skladu z 90.a členom
ZDR:
– kopija nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, sklenjeno med prevzetim delavcem in delodajalcem prevzemnikom, v kateri
se delodajalec prevzemnik med drugim zaveže tudi, da bo glede minimalnega odpovednega roka in pravice do odpravnine upošteval
delovno dobo delavca pri obeh delodajalcih,
– kopija obrazca M-1/M-2.
Subvencija za prezaposlitev delavca se
izplača delodajalcu prevzemniku, h kateremu
se bo prezaposlil delavec, ki ga navaja vlagatelj v projektu in ki je bil pred realizacijo prezaposlitve v delovnem razmerju pri delodajalcu
prenosniku, ki bo podal vlogo na ta razpis.

samozaposlitve za obdobje najmanj 1 leta, od
datuma prijave v obvezno socialno zavarovanje (obrazec M-1/M-2).
Dokazila za upravičeni strošek poslovnega
subjekta so:
– kopija obrazca M-1/M-2,
– kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES).
Subvencijo za samozaposlitev izplača
MDDSZ novoustanovljenemu poslovnemu
subjektu, ki ga je ustanovila oseba, ki je bila
pred realizacijo samozaposlitve zaposlena pri
delodajalcu, ki je podal vlogo na ta javni razpis. Samozaposlitev se mora izvesti v obdobju
največ treh mesecev od podpisa pogodbe o
sofinanciranju izvajanja ukrepa samozaposlovanja. Subvencija za samozaposlitev se izplača poslovnemu subjektu v enkratnem znesku
in v roku 30 dni od potrditve zahtevka za
izplačilo upravičenih stroškov samozaposlitve
z vsemi dokazili.
Zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov
samozaposlitve z vsemi dokazili ter končno
poročilo potrjuje MDDSZ.
Način poročanja in potrebna dokazila o
upravičenih stroških so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4.3. Omejitve sodelovanja
4.3.1. Do sredstev po tem javnem razpisu
niso upravičena podjetja:
– ki se ukvarjajo z ribištvom,
– ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo
kmetijskih proizvodov,
– ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov, vendar le v primeru, če
je znesek pomoči fiksno določen na podlagi
cene ali količine takih izdelkov, ki so bili kupljeni od primarnih proizvajalcev ali ki so jih
zadevna podjetja dala na trg ali če je pomoč
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– kreditne in finančne institucije, kot so
opredeljene v zakonu, ki ureja bančništvo ter
zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe, kot so opredeljene v zakonu, ki
ureja zavarovalništvo.
4.3.2. Do pomoči iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji in podjetja, ki so bila še pred
1. 7. 2008 v težavah po kriterijih, kot jih določajo Smernice Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDTUPB2) (Uradni list RS, št. 44/07).
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalske družbe, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih
dosegla višino četrtine osnovnega kapitala;
– v primeru osebne družbe, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča
izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino
četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih;
– če je podjetje postalo plačilno nesposobno in če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.
Da je podjetje v težavah, kažejo tudi naslednji kazalniki: naraščajoče izgube, povečanje
terjatev, zmanjševanje prodaje, povečevanje
zalog, zmanjševanje izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanje denarnih tokov, naraščanje dolgov, naraščanje stroškov obresti ali
zmanjševanje vrednosti premoženja.

Prezaposlitev se mora izvesti najkasneje v
treh mesecih po podpisu pogodbe o dodelitvi
subvencije za prezaposlitev. Subvencija za
prezaposlitev delavca se delodajalcu prevzemniku izplača v enkratnem znesku, v roku 30
dni od potrditve zahtevka za izplačilo subvencije za prezaposlitev z vsemi dokazili. Zahtevek za izplačilo subvencije za prezaposlitev z
vsemi dokazili potrjuje MDDSZ.
Način poročanja in potrebna dokazila o
upravičenih stroških so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4.2.3. Pogoji za sklop 3: Samozaposlovanje
4.2.3.1. Samozaposlovanje
Namen ukrepa je spodbujanje samozaposlitev v podjetjih, ki bi želela del svoje dejavnosti prenesti na delavce, ki se bodo samozaposlili v novoustanovljenih poslovnih subjektih
in bodo svoje prihodke ustvarjali predvsem z
iskanjem dela na novih trgih, tudi izven dejavnosti podjetja, kjer so bili zaposleni.
Samozaposlitev se izvrši za polni delovni
čas (40 ur/teden), razen invalidov, ki se samozaposlijo za delovni čas v skladu z izdano
odločbo o invalidnosti.
Ukrep iz sklopa 3 ne velja za samozaposlitev, kolikor samozaposlena oseba prihaja
iz podjetja, ki po svoji velikosti spada med
mikro podjetja.
V skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah se za namene tega javnega
razpisa opredeljuje mikro družbo, kot družbo,
ki izpolnjuje dve od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem
letu ne presega deset,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000,00 EUR, in
– vrednost aktive ne presega 2.000.000,00
EUR.
Posamezni vlagatelj lahko v okviru tega
sklopa predloži eno dispozicijo projekta, v kateri navede vse zahtevane podatke za zaposlene, ki se bodo samozaposlili.
Zaposleni, katerih samozaposlitev bo subvencionirana po tem javnem razpisu, morajo
biti v času prijave delodajalca na ta javni razpis, v delovnem razmerju pri delodajalcu/vlagatelju vloge na ta javni razpis.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali s
spodbujanjem samozaposlovanja zaposlenih
oseb, na podlagi priloženega projekta. Prejemniki sredstev po tem javnem razpisu bodo
novoustanovljeni poslovni subjekti, v katerih
se bodo samozaposlile osebe, ki bodo opredeljene v projektu Vsebina projekta, ki ga
mora predložiti vlagatelj, je natančneje določena v razpisni dokumentaciji.
Za namen tega javnega razpisa se za poslovni subjekt šteje:
– novoustanovljeno podjetje, t.j. gospodarska družba, ki je ustanovljena v obdobju
največ 3 mesece od sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja ukrepa samozaposlovanja in
– samostojni podjetnik posameznik (s.p.),
ki priglasi dejavnost v obdobju največ 3 mesece od sklenitve pogodbe o sofinanciranju
izvajanja ukrepa samozaposlovanja.
Za namen tega javnega razpisa se za samozaposlitev šteje zaposlitev kot direktor v
(so)lastniški gospodarski družbi ali pridobitev
statusa samostojnega podjetnika posameznika (s.p.).
Upravičeni strošek in višina stroška sklopa 3 je:
– subvencija za samozaposlitev v višini
4.500,00 EUR na osebo, z obvezo ohranitve
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Za samostojne podjetnike posameznike in
zadruge se zgoraj navedeni elementi za ugotavljanje, ali je podjetje v težavah uporabljajo
smiselno.
4.3.3. Pomoč se ne dodeli za dejavnosti,
povezane z izvozom, in sicer za pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami,
z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z
izvozno dejavnostjo ter za dejavnost, ki daje
prednost uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
4.4. Merila in način izbire prejemnikov
sredstev
Osnova za sofinanciranje predloženih
projektov in s tem dodelitev nepovratnih
sredstev je popolna vloga prijavitelja. Iz dokumentacije za posamezno vlogo mora biti
razvidno, da bo projekt izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da je vloga pripravljena
ustrezno pogojem iz razpisne dokumentacije
ter skladna s ciljem, predmetom in namenom
javnega razpisa.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala
do porabe sredstev po zaporedju predloženih
vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega
žiga). V primeru, da podatek o minuti predložitve na pošti ne bo razviden iz poštnega žiga,
se bo kot čas predložitve vloge, upoštevala
ura predložitve, razvidna iz poštnega žiga. V
primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve,
se upošteva oddaja ob 23:59 uri. V primeru
prispetja večjega števila vlog z enakim časom
oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red s
komisijskim žrebom.
Kolikor se bo na posameznem odpiranju
vlog izkazalo, da skupna vrednost prejetih vlog
presega razpoložljiva sredstva sofinanciranja
projektov, bodo razpoložljiva razpisana sredstva razdeljena v celoti po zaporedju prispelih
vlog. MG in MDDSZ bosta ob dokončni porabi
razpisanih sredstev, takoj obvestili javnost o
zaprtju razpisa. Možna je tudi objava zaprtja
javnega razpisa za posamezen sklop.
V primeru pomanjkanja sredstev za posamezni sklop, se za zadnji projekt na listi
projektov sredstva lahko odobrijo samo za del
projekta v okviru razpoložljivih sredstev.
V primeru, ko zaradi razdelitve sredstev in
s tem predčasnega zaključka javnega razpisa
naslednjega odpiranja vlog ne bo, se vloga
vlagatelja s sklepom zavrne.
5. Pravilo kumulacije
Pomoč, dodeljena po tem razpisu, se lahko sešteva za iste upravičene stroške samo
z de minimis pomočjo dodeljeno pred 17. 12.
2008. Skupna višina de minimis pomoči in
pomoči po tem programu, ki jo je oziroma jo
bo prejemnik prejel v obdobju od 1. 1. 2008
in 31. 12. 2010, ne sme preseči 500.000,00
EUR. Če je za iste upravičene stroške upravičenec po 17. 12. 2008 že dobil de minimis
pomoč, potem ni več upravičen do pomoči po
tem razpisu.
Spremljanje kumulacije se zagotovi z uporabo centralne baze podatkov pri Ministrstvu
za finance. Pomoč po tem programu se sešteva tudi z drugimi združljivimi državnimi pomočmi za iste upravičene stroške. Pri tovrstnem
združevanju se upošteva najvišja dovoljena
intenzivnost pomoči, določena v obstoječih
shemah oziroma pravilih državnih pomoči.
Skupna višina vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po pravilu de minimis
pravilu za iste upravičene stroške, ne sme
preseči dovoljene skupne višine pomoči po
določenih namenih.
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Pred samo dodelitvijo pomoči nosilec sheme preveri, koliko pomoči po pravilu de minimis je posamezen potencialni prejemnik že
prejel. Hkrati se zagotovi, da pomoč omejene
vrednosti skupaj z de minimis pomočjo ne bo
presegla 500.000,00 EUR.
6. Dokumenti, ki jih morajo prijavitelji predložiti ob oddaji vloge
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena
na izključno predvidenih razpisnih obrazcih in
v naslednjem zaporedju:
Skupna obvezna dokumentacija za vse tri
sklope:
– Obrazec P1: Prijavni obrazec;
– Obrazec P3: Program reševanja težav
podjetja, nastalih zaradi finančne krize.
Obvezna dokumentacija po posameznih
sklopih:
– Obrazec S1: Dispozicija projekta; Bilanca stanja za 1. kvartal 2009 za sklop 1 razvojno investicijski projekti in Obrazec P2/1:
Izjava podjetja o sprejemanju razpisnih pogojev – sklop 1;
– Obrazec S2: Dispozicija projekta za
sklop 2 – prezaposlitve in Obrazec P2/2: Izjava podjetja o sprejemanju razpisnih pogojev
–sklop 2;
– Obrazec S3: Dispozicija projekta za
sklop 3 – samozaposlitve in Obrazec P2/3:
Izjava podjetja o sprejemanju razpisnih pogojev –sklop 3.
Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani dokumenti predloženi in izpolnjeni v skladu z navodili pri posameznem obrazcu. Vzorcev pogodb se ne prilaga k vlogi na razpis.
Vloga naj bo vezana v spiralo. Vloga se
odda v dveh izvodih.
Dispozicija projekta mora vsebovati vse
elemente v skladu s podanimi zahtevami in
pojasnili. Pri izpolnjevanju vloge je pomembno, da se prijavitelj osredotoči na podajanje
informacij, ki podpirajo odločitev za projekt
v skladu s ciljem in namenom razpisa in ne
na aktivnosti, ki s tem niso neposredno povezane.
7. Način prijave in datumi odpiranja vlog
Število sklopov, na katerega se lahko prijavijo prijavitelji, ni omejeno, vendar pa lahko
podjetja za posamezni skop predložijo le eno
dispozicijo.
Prijavitelj vlogo odda priporočeno po pošti
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, pri
čemer mora biti ovojnica opremljena z naslednjimi podatki:
– polni naziv in naslov prijavitelja,
– naslov prejemnika pošiljke: Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– navedbo: »Ne odpiraj – Vloga!« oziroma
v primeru dopolnitve vloge »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge!«,
– navedbo javnega razpisa: Javni razpis
izvajanja ukrepa omejene vrednosti za izvajanje razvojno investicijskih projektov ter spodbujanje prezaposlitev in samozaposlovanja v
letih 2009 in 2010.
Osebna oddaja vlog v vložišče MG ni mogoča.
Prvi možni datum za oddajo vloge na pošto
je ponedeljek 17. 8. 2009. Iz ovojnice morata
biti razvidna datum ura in minuta oddaje na
pošto. V primeru, da je vloga predložena pred
tem rokom (pred ponedeljkom 17. 8. 2009),
se upošteva, da je bila vloga oddana 17. 8.
2009 ob 23.59.
Vloga je pravočasna za posamezno odpiranje, če je na pošto oddana v roku za oddajo
vlog za posamezno odpiranje vlog. Nepravo-

časne vloge se odpirajo na naslednjem odpiranju vlog.
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno.
Datumi odpiranja vlog in roki za oddajo
vlog:
Prvi datum odpiranja vlog za vse tri sklope
je 26. 8. 2009, rok za oddajo vloge po pošti
21. 8. 2009.
Za sklopa 2 in 3 pa so predvidena še dodatna odpiranja vlog:
– Odpiranje 15. 10. 2009, rok za oddajo
vloge 12. 10. 2009.
– Odpiranje 13. 11. 2009, rok za oddajo
vloge: 10. 11. 2009.
– Odpiranje vlog v letu 2010 bo vsakega 5.
v mesecu (kolikor 5. v mesecu ni delovni dan,
se šteje za rok odpiranja prvi naslednji delovni
dan): rok za oddajo vlog je 1. dan v mesecu.
Zadnje odpiranje vlog bo v letu 2010 5. 5.
2010, kolikor ne bodo sredstva porabljena že
na prejšnjih odpiranjih.
Vloge vlagateljev, ki bodo oddane po roku
za pravočasno oddajo vlog za zadnje odpiranje vlog, se kot prepozne zavržejo.
Vsako odpiranje vlog se bo izvedlo ob 12.
uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.
Razpis je odprt do porabe sredstev, namenjenih za posamezne sklope. Zaključek
javnega razpisa zaradi razdelitve sredstev za
sklop 1 in zaključek za sklopa 2 in 3 se objavi
v Uradnem listu RS.
8. Obvestilo o izbiri
Pristojno ministrstvo s sklepom odloča o
dodelitvi sredstev za posamezen sklop. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s
sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa za posamezen sklop 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 ne odzove na poziv, se šteje,
da je umaknil vlogo.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani
MG in MDDSZ.
9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) so na voljo na spletni strani MG (http://www.mg.gov.
si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/)
in MDDSZ (http://www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi/).
10. Dodatne informacije
Vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano
s pripravo vloge, najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za odpiranje vlog.
Zahteve morajo posredovati odgovornim osebam za posamezne sklope posebej:
– za sklop 1 (MG): mag. Tončka Zadel,
tel. 01/400-32-54, oziroma 01/400-32-17 (tajništvo), vsak delovnik od 9. do 11. ure, elektronska pošta: jrov.mg@gov.si in
– za sklop 2 in sklop 3 (MDDSZ): Aleksandra Tošič, tel. 01/369-76-59, vsak delovnik od
9. do 11. ure, elektronska pošta: aleksandra.
tosic@gov.si.
Pogosta vprašanja in odgovori bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja
vprašanj na spletni strani MG oziroma MDDSZ, in sicer: http://www.mddsz.gov.si/si/javna_
narocila_in_javni_razpisi/; http://www.mg.gov.
si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/.
11. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani prijaviteljev na ta javni
razpis, lahko administrativno in finančno kon-
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trolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije, ki so pristojne za
izvrševanje nadzora nad namensko porabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije,
nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo posameznih projektov.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 331-16/2007
Ob-5626/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MKGP) na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 73/2008 in 17/2009) (v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. 9. 2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277 z dne 21. 10.
2005, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (ES) št. 484/2009 z dne 9. junija
2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja
kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti
v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja,
(UL L 145, 10. 6. 2009, str. 25–30); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/05/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z
dne 15. 12. 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. 15–73) zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne 8. junija 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o
podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES)
št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih
za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP
(UL L 145, 10. 6. 2009, str. 17–22); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/06/ES) in
– Programa razvoja podeželja RS
2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP
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 Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij
za prvi lastniški prevzem kmetije.
Glede na čas, ki je datumsko pretekel med
dnevom lastniškega prevzema kmetije in datumom vložitve vloge na ta javni razpis se
vlagatelji uvrščajo v štiri ločene sklope skupin
upravičencev, in sicer:
– sklop A: lastniški prevzem kmetije je bil s
strani vlagatelja opravljen pred več kot 15. meseci, vendar ne več kot pred 16. meseci pred
dnem vložitve vloge na javni razpis;
– sklop B: lastniški prevzem kmetije je bil
s strani vlagatelja opravljen pred več kot 14.
meseci, vendar ne več kot pred vključno 15.
meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis;

– sklop C: lastniški prevzem kmetije je
bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot
10. meseci, vendar ne več kot pred vključno 14. meseci pred dnem vložitve vloge na
javni razpis;
– sklop D: lastniški prevzem kmetije je
bil s strani vlagatelja opravljen pred manj
kot vključno 10. meseci pred dnem vložitve
vloge na javni razpis.
Kot datum lastniškega prevzema kmetije se šteje datum vpisa v zemljiško knjigo
oziroma vložitve predloga za vpis v zemljiško knjigo. Kolikor celotna kmetija obsega
le živali, se kot datum prenosa šteje datum
sklenitve pravnega posla iz točke 6. podpoglavja A. IV. Poglavja, v obliki notarskega
zapisa.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje vlog, prispelih
na javni razpis za dodeljevanje sredstev
iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij znaša 12.000.000 EUR, od
tega je:
– za vloge, ki bodo prispele na javni
razpis v okviru sklopa A namenjeno največ
do vključno 1.000.000 EUR;
– za vloge, ki bodo prispele na javni
razpis v okviru sklopa B namenjeno največ
do vključno 1.000.000 EUR;
– za vloge, ki bodo prispele na javni
razpis v okviru sklopa C namenjeno največ
do vključno 3.000.000 EUR;
– za vloge, ki bodo prispele na javni
razpis v okviru sklopa D namenjeno največ
do vključno 7.000.000 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med
posameznimi sklopi z objavo spremembe
tega javnega razpisa.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini
9.000.000 EUR,
9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba, v višini 3.000.000 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih znaša 75%.
II. Vlagatelji
Do podpore pomoči mladim prevzemnikom kmetij so upravičeni vlagatelji, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so
starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma
so dopolnili 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič lastniško prevzemajo kmetijo.
III. Predmet podpore
Predmet podpore je enkratna finančna
pomoč mladim prevzemnikom kmetij za
prvi lastniški prevzem kmetije.
Podpora je enkratna finančna pomoč, ki
ne zajema upravičenih stroškov.
Sredstva za ta namen se dodelijo na
podlagi doseženih in ovrednotenih točk.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
A) Splošni pogoji:
1. Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo
na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti izdelana in predložena v skladu
z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za ta ukrep.
2. Vlagatelj mora (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) uporabljati podatke iz
uradnih evidenc in zadnje oddane zbirne
vloge za ukrepe kmetijske politike smiselno
v skladu z 2. in 3. točko podpoglavja B IV.
poglavja tega javnega razpisa.
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3. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v
Republiki Sloveniji.
4. Prevzem kmetije mora biti izveden največ 16 mesecev pred oddajo vloge na javni
razpis za izvedbo tega ukrepa.
5. Kot datum lastniškega prevzema se
šteje datum vpisa v zemljiško knjigo oziroma
vložitve predloga za vpis v zemljiško knjigo.
6. Kot način lastniškega prevzema se
upošteva prevzem:
a) na podlagi izročilne pogodbe,
b) na podlagi darilne pogodbe,
c) na podlagi pogodbe o preužitku,
d) na podlagi pravnomočnega sklepa o
dedovanju,
e) na podlagi kupoprodajne pogodbe.
7. V primeru pogodbe iz točke b prejšnje
točke mora vlagatelj priložiti izjavo dedičev
prenosnikov v obliki notarskega zapisa, da se
odpovedujejo zakonitemu dednemu deležu.
8. Kolikor se lastniški prevzem za ta ukrep
uveljavlja na podlagi točke 5 b) iz podpoglavja C IV. poglavja, morajo biti pravni posli iz
točke 6. tega podpoglavja sklenjeni v obliki
notarskega zapisa.
9. Prenos kmetije ne sme biti izveden
med partnerjema zakonske ali zunajzakonske skupnosti.
B) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija:
1. Kmetija mora biti vpisana v register
kmetijskih gospodarstev.
2. Kmetija je morala v tekočem letu v roku
oddati zbirno vlogo po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.
V primeru, da rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel, se upošteva
oddana vloga za preteklo leto. Kolikor vlagatelj vstopa v ukrep samo kot lastnik čebeljih
družin, določilo iz te točke javnega razpisa
ni zahtevano.
3. V primeru, da je vlagatelj prevzel kmetijo po roku za oddajo zbirne vloge ter za
prevzeto kmetijo nosilec kmetijskega gospodarstva ni vlagal zbirne vloge, mora vlagatelj
vlogi priložiti izpolnjen obrazec A, B in D iz
zbirne vloge za tekoče leto.
C) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi
prevzemnik kmetije:
1. Vlagatelj mora najkasneje na dan oddaje vloge postati nosilec in lastnik kmetije.
2. Vlagatelj je starejši od 18 let in mlajši od
40 let oziroma je dopolnil 40 let v letu oddaje
vloge na javni razpis.
3. Vlagatelj mora prvič lastniško prevzeti
kmetijo v celoti, hkrati mora najkasneje do
vložitve vloge postati tudi nosilec tega kmetijskega gospodarstva, ki je predmet prevzema. Kot prvi lastniški prevzem se upošteva
tudi prevzem kmetije, ki je po velikosti primerljivih kmetijskih površin večja kot kmetija,
ki jo je do sedaj imel v lasti vlagatelj in za ta
ukrep še ni pridobil sredstev. Sredstva za ta
ukrep lahko posamezen vlagatelj uveljavlja
samo enkrat.
4. Ob vložitvi vloge mora biti prevzeta
celotna kmetija (vključno s funkcionalnimi gospodarskimi poslopji, zemljišči, stroji in stanovanjskimi površinami) s strani vlagatelja
oziroma s strani vlagatelja in njegovega zakonca iz naslova zakonske ali zunajzakonske
skupnosti. Iz prevzema so lahko izključene
površine skupaj v velikosti do 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin, ki jih lahko zadrži prenosnik ali se uporabijo za izplačilo dedičev,
ob upoštevanju pogojev, da ima kmetijsko
gospodarstvo ob oddaji vloge v lasti vsaj 3
ha primerljivih kmetijskih površin ali ustrezno
število živali iz točke b) 5 iz poglavja C.
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Če je stanovanjsko vprašanje mladega
prevzemnika rešeno, lahko druge stanovanjske površine ostanejo v lasti prenosnika. Iz
prevzema so lahko izključeni objekti in sredstva, namenjeni za opravljanje dodatne nekmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti
na kmetiji.
5. Vlagatelj mora biti nosilec in lastnik
kmetijskega gospodarstva, ki ob oddaji vloge
obsega vsaj:
a) 3 ha primerljivih kmetijskih površin ali
b) imajo v stalni reji ali lasti vsaj:
– 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov
v turnusu ali 400 nesnic;
– 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso;
– 6 GVŽ za intenzivno rejo živali. Kot
intenzivna reja živali se šteje reja istovrstnih
živali; ali
– 40 čebeljih družin.
6. Kolikor se lastniški prevzem za ta ukrep
uveljavlja na podlagi točke 5 b) iz tega podpoglavja, se morajo gospodarski objekti za
rejo živali prenesti skupaj z navedenim številom živali v prejšnji točki, ter vključno z vsemi
kmetijskimi zemljišči v lasti prenosnika, prenesti kot zaključena celota.
Kot stanje na dan oddaje vloge se upošteva stalež prijavljenih živali v zadnji oddani
zbirni vlogi, smiselno v skladu z 2. in 3. točko
podpoglavja B IV. poglavja tega javnega razpisa. Za izračun GVŽ se upošteva B obrazec
iz zbirne vloge.
V primeru čebelarjev se kot stanje na
dan oddaje vloge šteje število čebeljih družin, sporočenih v register čebelnjakov, ki ga
vodi MKGP.
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se
šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod
ali jagodičja, pridelava gob ali
– 8 ha gozdov.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje dejanska raba površin
na podlagi podatkov o grafični enoti rabe
(GERK) na dan oddaje vloge. V primeru rabe
gozdnih površin se šteje raba po zemljiškem
katastru.
7. V primeru iz točke 5 b) tega podpoglavja mora biti vlagatelj vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali, kolikor je ta vzpostavljena,
ki je vodi MKGP.
8. Vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države.
9. Vlagatelj mora predložiti poslovni načrt
za obdobje petih let. Poslovni načrt mora
imeti sledeče vsebine:
a) osnovni podatki o kmetiji (opis stanja
na kmetiji ob prevzemu)
b) vizijo razvoja kmetije in razvojni cilji
(opis naložb) za obdobje petih let po prevzemu kmetije:
– vizijo razvoja kmetije;
– razvojni cilji – opis naložb. Iz poslovnega načrta vlagatelja, mora biti razviden
namen porabe pridobljenih sredstev po tem
javnem razpisu v višini orientacijsko izračunanih prejetih sredstev, ki jih vlagatelji izračuna na osnovi objavljenih meril iz tega javnega razpisa. Kolikor je orientacijski izračun
vlagatelja nižji od odobrenih sredstev, mora
ne glede na poslovni načrt sredstva porabiti
v skladu z namenom tega javnega razpisa.
Vlagatelj lahko predloži tudi alternativni na-
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men porabe pridobljenih sredstev kot lastni
delež v primeru kandidiranja za ukrep 121 iz
PRP 2007–2013.
c) načrt izobraževanja oziroma usposobljenosti v primeru, da vlagatelj nima zahtevane izobrazbe in zahtevanih delovnih izkušenj v skladu s tem ukrepom.
10. Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
ustrezna poklicna znanja in mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti. Za izpolnjevanje ustreznega poklicnega znanja in usposobljenosti mora mladi
prevzemnik imeti:
a) najmanj dokončano osnovno šolo in
najmanj 5 let izkušenj z delom na kmetiji in
pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo
3. ravni zahtevnosti s področja kmetovanja ali s kmetovanjem povezanih dejavnosti, ali
b) najmanj dokončano poklicno šolo s
področja kmetijstva ali s kmetovanjem povezanih dejavnosti (agro-živilska, veterinarska,
gozdarska, lesarska, vrtnarska izobrazba) in
najmanj 3 leta izkušenj z delom na kmetiji.
11. Ne glede na stopnjo izobrazbe drugih
smeri, če vlagatelj ob predložitvi vloge ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede ustreznega
poklicnega znanja in usposobljenosti, mora
te zahteve izpolniti najpozneje v 36 mesecih
od izdaje odločbe.
D) Obveznosti upravičenca oziroma prejemnika sredstev:
1. Če prejemnik sredstev ob kontroli, ki se
opravi po poteku petih let po izdaji odločbe o
pravici do sredstev iz naslova tega ukrepa,
ne izpolni ciljev, ki si jih je zadal v poslovnem
načrtu, mora vrniti vsa prejeta sredstva iz
naslova tega ukrepa.
V primeru, da na osnovi vsebine predloženega poslovnega načrta (alternativni
namen) na razpisu iz drugih ukrepov po
Uredbi ni uspel pridobiti sredstev ali jih
je pridobil časovno drugače, se šteje, da
ni kršil določil poslovnega načrta, vendar
mora sredstva, pridobljena po tem javnem
razpisu namensko porabiti ter se mora poraba sredstev nanašati na izvajanje dejavnosti kmetije.
2. Upravičenec mora najpozneje v 30
dneh od izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN (The Farm Accountancy Data
Network; v nadaljnjem besedilu: FADN) in
zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in
zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še 5
obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Če na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko
pridelavo že spremljajo gospodarjenje na
podlagi vodenja knjigovodstva po drugih
predpisih, spremljanje finančnih rezultatov
gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno.
3. Upravičenec je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od izplačila sredstev.
4. Vlagatelj se obvezuje, da bo opravljal
kmetijsko dejavnost v skladu s poslovnim načrtom, da bo ohranil obseg kmetijskih površin
v uporabi ter obseg proizvodnje, ter da bo
nosilec in lastnik kmetije še najmanj 5 let po
prejemu pomoči iz naslova tega ukrepa.
5. Upravičenec se kot prejemnik sredstev
strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek,
kraj prejemnika sredstev, opis aktivnosti in

znesek odobrenih javnih sredstev) objavijo
na spletni strani MKGP.
6. Upravičenec, ki pridobi sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj pet let od izplačila sredstev.
V. Kršitve in sankcije
1. Prejemniku sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih
uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena oziroma ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe in odločbe o dodelitvi
sredstev, ARSKTRP izda odločbo, s katero
zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
2. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke
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.
3. Ne glede na določbe v prvi točki prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primeru višje sile in izrednih okoliščin.
4. Za primer višje sile in izrednih okoliščin se priznajo kategorije v skladu z prvim
odstavkom 47. člena Uredbe 1974/06/ES
(smrt upravičenca, dolgotrajna nezmožnost
upravičenca za delo, razlastitev velikega dela
kmetije, če tega ni bilo mogoče pričakovati
na dan sprejetja obveznosti, huda naravna
nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče kmetije, uničenje hlevov na kmetiji
zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki
prizadene vso kmetovo živino ali njen del) in
kužna rastlinska bolezen, ki prizadene kmetove rastline.
5. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in
predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma
njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
6. Če 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).
VI. Omejitve
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za
isti namen le iz naslova enega ukrepa Uredbe.
Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj
območja Republike Slovenije.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Splošni finančni pogoji
Višina dodeljenih sredstev za pomoč mladim prevzemnikom kmetij znaša največ do
40.000,00 EUR na upravičenca. Določi se
na podlagi doseženih točk in ovrednotenih
točk popolnih vlog, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje. Dodeli se v obliki enkratne
finančne pomoči.
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VIII. Merila za ocenjevanje
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Merila

Največje
št. točk

A.

Obseg primerljivih kmetijskih površin v uporabi oziroma živali

26

B.

Zavarovanje iz kmetijske dejavnosti

50

C.

Končana izobrazba vlagatelja

32

D.

Starostna struktura in demografska struktura na kmetiji

20

E. Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje

15

F. Lokacija kmetije glede na območja

12

G. Lokacija kmetije glede na razvojne regije

10

H. Kakovost proizvodov in varnost živil

5

I.

30

Stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetije

Skupaj točk

200

Višina sredstev se določi na podlagi doseženih točk in ovrednotenih točk popolnih
vlog.
Vrednost posamezne točke znaša 200 EUR.
Ocenitve:
Maksimalno število točk je 200.

Število točk:

Najvišje
število
točk

A) Obseg primerljivih kmetijskih površin v uporabi

26

– kmetija ima v uporabi več kot 20 ha primerljivih kmetijskih površin

26

– kmetija ima v uporabi več kot 17 ha primerljivih kmetijskih površin,

25

– kmetija ima v uporabi več kot 15 ha primerljivih kmetijskih površin,

24

– kmetija ima v uporabi več kot 13ha primerljivih kmetijskih površin,

22

– kmetija ima v uporabi več kot 10 ha primerljivih kmetijskih površin,

20

– kmetija ima v uporabi več kot 8 ha primerljivih kmetijskih površin,

18

–.kmetija ima v uporabi več kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin,

16

– kmetija ima v uporabi več kot 5 ha primerljivih kmetijskih površin,

12

– kmetija ima v uporabi od 3 do 5 ha primerljivih kmetijskih površin;

8

– čebelarji ali reja živali, v kolikor se lastniški prevzem za ta ukrep uveljavlja na podlagi točke 5 b) iz podpoglavja C IV.
poglavja.

8

B) Zavarovanje iz kmetijske dejavnosti (pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje najmanj tri mesece pred
oddajo vloge)

50

– vlagatelj je kmetijski zavarovanec, skupaj z njim sta na kmetiji dva ali več kmetijskih zavarovancev,

50

– vlagatelj je kmetijski zavarovanec.

40

C) Končana izobrazba vlagatelja

32

– opravljen znanstveni magisterij ali magisterij po bolonjskem sistemu ali doktorat iz kmetijske ali kmetijski sorodne
stroke;

32

– končana univerzitetna izobrazba 7. stopnje vključno z visokošolskim univerzitetnim izobraževanjem (triletno bolonjsko izobraževanje) kmetijske ali kmetijski sorodna smeri, ali
– znanstveni magisterij ali doktorat iz nekmetijske oziroma kmetijski sorodne stroke;

30

– končana kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba 6. stopnje oziroma izobrazba 7. stopnje vključno z visokošolskim
univerzitetnim izobraževanjem (triletno bolonjsko izobraževanje) nekmetijske oziroma kmetijski sorodne stroke;

25

– končana srednja kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba 5. stopnje oziroma pridobljen certifikat NPK pete ravni
zahtevnosti stopnje kmetijske ali kmetijski sorodne smeri ali izobrazba 6. stopnje nekmetijske oziroma kmetijski sorodne stroke;

20

– pridobljen certifikat NPK najmanj četrte ravni zahtevnosti kmetijske ali kmetijski sorodne smeri,ali
– poklicna kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba oziroma opravljen izpit za čebelarskega mojstra
–srednja izobrazba druge smeri 5. stopnje oziroma pridobljen certifikat NPK pete ravni zahtevnosti druge smeri;

15

– pridobljen certifikat NPK tretje ravni zahtevnosti kmetijske ali kmetijski sorodne smeri;

10

– dokončana osnovna šola.

8

D) Starostna struktura in socialna struktura vlagatelja

20
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Število točk:

Najvišje
število
točk

– vlagatelj ima družino s tremi ali več vzdrževanimi otroci,

20

– vlagatelj ima družino z dvema vzdrževanima otrokoma,

18

– vlagatelj ima družino z enim vzdrževanim otrokom,

15

– vlagatelj je v letu oddaje vloge star največ 30 let,

12

– vlagatelj je v letu oddaje vloge star največ 35 let,

10

– vlagatelj je v letu oddaje vloge star največ 40.

5

E) Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje

15

– na kmetiji se izvaja ekološka pridelava,

15

– na kmetiji se izvaja integrirana pridelava,

10

– izvajanje najmanj 3 ukrepov SKOP ali KOP.

5

F) Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej navedenih območjih – na navedenih območjih se nahaja
več kot 50% kmetijskih zemljišč v uporabi oz sedež kmetijskega gospodarstva, če KMG nima v uporabi kmetijskih
zemljišč

12

– hribovska in gorska območja,

12

– območja s posebnimi omejitvami,

10

– druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,

8

– območja izven hribovskih in gorskih območij, izven območij s posebnimi omejitvami in izven območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost.

5

G) Lokacija kmetije se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na Indeks razvojne ogroženosti za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007-2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih
regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06)

10

– Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija;

10

– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija;

8

– Goriška regija in Savinjska regija;

7

– Gorenjska regija in Obalno-kraška regija

6

– Osrednjeslovenska regija.

5

H) Kakovost proizvodov in varnost živil ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji

5

– Kmetijsko gospodarstvo ima za en ali več kmetijskih proizvodov pridobljen uradni zaščitni znaki za kakovost »ekološki proizvod«, »zaščiteni kmetijski proizvod« (geografsko poreklo, geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost) ter »proizvod višje kakovosti«, oziroma gre za pridelovanje hmelja, za katerega je bil v postopku certificiranja
pridelave hmelja izdan certifikat, s katerim se potrjuje poreklo in kakovost hmelja ali prideluje vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP); ali
– na kmetiji je registrirana dopolnilna dejavnost.

5

I. Stroški, ki izhajajo iz naslova prevzema kmetije (notarski stroški, sodni stroški, izplačilo dednih deležev, stroški za izdelavo razpisne dokumentacije in prilog k vlogi, stroški sodnih cenilcev ali sodnih izvedencev, stroški nakupa kmetije).

30

– nad 20.000 EUR stroškov in je vlagatelj pridobil vsaj 40 točk iz točke B meril,

30

– nad 10.000 EUR do vključno 20.000 EUR stroškov in je vlagatelj pridobil vsaj 40 točk točke B meril,

25

– nad 5.000 EUR do vključno 10.000 EUR stroškov in je vlagatelj pridobil vsaj 40 točk točke B meril,

15

– nad 5.000 EUR,

10

– do vključno 5.000 EUR.

5

ARSKTRP bo ocenila vse pravočasne in popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge bodo točkovane skladno z merili za
ocenjevanje vlog, ki so sestavni del razpisa.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni ARSKTRP in na INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo
za obveščanje in informiranje o ukrepu:
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INFO točka: ARSKTRP
Od ponedeljka do četrtka: od 8. do 15.30; petek: od 8. do 14.30.
Odgovorna in kontaktna oseba

ARSKTRP
Dunajska 160,
1000 Ljubljana

T: 01/580-77-92
F: 01/478-92-06

aktrp@gov.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Tomaž Močnik

KGZS, Zavod Ljubljana, Celovška cesta 135, 1000 Tel. 01/513-07-00
Ljubljana

Odgovorna in kontaktna oseba

Nada Grešak

KGZS, Zavod Ljubljana, Celovška cesta 135, 1000 Tel. 03/563-43-80
Ljubljana

Odgovorna in kontaktna oseba

Lidija Šnut

KGZS, Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj

Tel. 04/280-46-33

Odgovorna in kontaktna oseba

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Tel. 02/749-36-39

Odgovorna in kontaktna oseba

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Tel. 02/539-14-42
Murska Sobota

Odgovorna in kontaktna oseba

Simona Hauptman

KGZS, Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

Odgovorna in kontaktna oseba

Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo Tel. 07/373-05-74
mesto

Odgovorna in kontaktna oseba

Polona Starc

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

Odgovorna in kontaktna oseba

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Tel. 05/335-12-12
Gorica

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica, Cankarjeva 6, 6230 Postojna

X. Rok in način prijave
1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati
na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
od 8. ure dalje.
Vloge za javni razpis se lahko pošiljajo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog, ki se objavi na spletni strani MKGP.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki
je dostopen na spletni strani ARSKTRP in
MKGP. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in
na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani
ARSKTRP in MKGP se zavrže. Izdelana
mora biti v skladu z zahtevami obrazca in
javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, ime, priimek in naslov vlagatelja,
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja: »Ne odpiraj – Vloga za
javni razpis Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij«.
3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev
in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
2. 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 sklop.

Vloge se po štirih ločenih sklopih skupin
upravičencev ločeno uvrščajo na sezname
prejetih in popolnih vlog.
Če je skupna višina zaprošenih sredstev
višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v
primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju
vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko
prisostvujejo tudi vlagatelji. 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.
3. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom
ARSKTRP overovi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke 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. Izžrebani listek
oseba takoj odda komisiji.
O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če
so prisotni.
4. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
5. 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.
6. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh mesecev
od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivost odpravi. Rok za
dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vroči-

Tel. 02/228-49-12

Tel. 03/490-75-86

Tel. 05/726-58-17

tve 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 po
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 tekom preverjanja pregleda na
popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
7. Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi
zaporedno številko.
8. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
9. 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, določenih v VIII. poglavju javnega
razpisa.
10. Vlogo, ki je popolna in izpolnjuje
predpisane pogoje, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev
v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja,
sicer se zavrne.
11. Sredstva se upravičencu odobrijo z
odločbo o pravici do sredstev.
12. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
13. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno na način, kot je določen za vložitev vloge.
14. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja
dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz tega javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju
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samem lahko izvaja tudi MKGP kot Organ
upravljanja za izvedbo PRP 2007–2013.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-5570/09
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi 11. člena Zakona
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00, 67/01
in 47/02), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61
z dne 31. 7. 2009), Sklepa Vlade RS z dne
20. 3. 2008 o poslovnem in finančnem načrtu Javnega sklada Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja 2008
in 2009, iz postavke za leto 2009 ter Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj in
razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (v nadaljevanju: Splošni pogoji) ter Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe
(ES) št. 70/2001 (Uradni list RS, št. 358 z
dne 16. 12. 2006, str. 3-21) (v nadaljevanju:
Uredba za skupinske izjeme) in priglašene
sheme državne pomoči »Dodeljevanje podpor za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na območju Republike Slovenije
in območju avtohtonih narodnih skupnosti«
(št. priglasitve: K-BE70-5940117-2007), objavlja
javni razpis
za financiranje investicijskih projektov
primarne pridelave v kmetijstvu
I. Vsebina javnega razpisa ter nameni in
višina razpisanih sredstev
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem v lastno
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov po
pogojih, opredeljenih v nadaljevanju.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
1.500.000 EUR ugodnih posojil.
3. Upravičenci:
Pravico kandidirati na javnem razpisu
imajo kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KG), ki so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev s sedežem v Republiki Sloveniji. KG so lahko organizirana kot pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in
kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik. KG se morajo uvrščati med majhna, srednje velika in mikro
podjetja. Za opredelitev velikosti podjetij se
uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive s skupnim trgom z uporabo členov
87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214 z
dne 9. 8. 2008), in sicer je število zaposlenih
in najvišje finančne vrednosti, ki določajo
vrsto podjetja:
a) V kategoriji MSP se srednje veliko
podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
b) V kategoriji MSP se majhno podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov
EUR.
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c) V kategoriji MSP se mikro podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona
EUR.
Preostale usmeritve glede opredelitve
MSP so v povabilu k oddaji vloge.
Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči.
II. Splošni in posebni pogoji
1. Z naložbo mora KG prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih
ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno
iz vloge:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali, kar mora
biti razvidno iz vloge na javni razpis.
2. Vlagatelj mora imeti za investicijo izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo ter mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ju
pripravi za to pristojna strokovna institucija.
3. K vlogi morajo biti predložene neobvezujoče ponudbe oziroma predračuni za
celotno nameravano investicijo. V primeru
dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan
predložiti krajši prevod predloženega dokazila. Financirani stroji in oprema se morajo
kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja
oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko
povezana z upravičencem; lastniški deleži
ali glasovalne pravice morajo biti manjše
od 25%).
4. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo lete, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo
dovoljenja.
5. Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
6. Naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti oziroma po zaključku
investicije mora KG izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro počutje živali.
7. Do pomoči so upravičena KG, ki niso
podjetja v težavah.
8. Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5
glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja, kar
mora biti razvidno iz poslovnega oziroma
investicijskega načrta.
9. Vlagatelj mora imeti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do Sklada in države.
10. Kmetijsko gospodarstvo mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti
priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva
od upravičenca Sklad in so navedene v VI.
poglavju tega razpisa ter na obrazcu za prijavo, ki je del razpisne dokumentacije.
11. Kadar je vlagatelj kmetija, mora biti
nosilec KG lastnik ali solastnik oziroma
mora imeti kmetijo zakonito v najemu.
12. Projekt mora ostati v regiji vsaj 3 leta
po zaključku investicije.
13. Vlagatelj mora pri projektu izkazati
zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena
sredstva izkazovati sposobnost izpolnjeva-

nja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim
načrtom.
14. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev tudi zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti o
projektu, slednji podal informacije o udeležbi
Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
– na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta.
15. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu
odobren največ en projekt oziroma vloga.
16. Predmet podpore so naslednja področja:
a) Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v gradnjo, nakup ali posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči in nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev steklenjakov, rastlinjakov, plastenjakov, tunelov in toplih gred,
vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
b) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih, ki niso
javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo
na kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v zasebni lasti, če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za
najmanj 25%.
17. Upravičeni stroški
Projekt ne sme biti začet pred datumom
izdaje pozitivnega Sklepa Sklada o odobritvi
sredstev. Kolikor je bil projekt pred tem že
začet, le ta ni več upravičen do pomoči. Za
začetek projekta se upošteva datum, ko je
bila sklenjena prva obvezujoča zaveza za
začetek aktivnosti na projektu.
Upravičeni strošek je tudi nakup rabljene
kmetijske mehanizacije in/ali opreme, ki ne
sme biti predhodno že sofinancirana s strani
javnih virov (države, EU, lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme
presegati najvišjega dovoljenega odstotka
državne pomoči. V primeru nakupa rabljene opreme in/ali kmetijske mehanizacije je
potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih pomočeh. Do nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme so upravičene le
fizične osebe.
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega
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počutja živali, temelječega na zakonodaji
Skupnosti;
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
– stroški nakupa in montaže tehnološke
opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam
in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda
Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
večletnega sadilnega materiala, postavitev
mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali
tople grede s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažnih del, materiala za drenažo,
opreme za namakanje in namakalnih del, če
tovrstna naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
uporabe vode za najmanj 25%;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup
patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, če se s tem upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
18. Projekt mora biti zaključen v skladu s
podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2011. Rok za zaključek
investicije se opredeli v sklepu in pogodbi.
Za zaključek projekta se upošteva končanje
investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni
proces.
Vlagatelj mora o poteku projekta poročati ob končnem črpanju sredstev, vsak
konec leta do zaključka investicije ter ob
njenem zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev (vzorec
poročila o zaključku investicije je v razpisni
dokumentaciji). V izjemnih primerih, lahko
Sklad določi neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma
izvajalec.
19. Neupravičeni stroški:
– davki, razne takse in režijski stroški;
– davek na dodano vrednost ter drugi
davki ter dajatve;
– zavarovanja;
– refinanciranje obresti;
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– preproste naložbe za nadomestitev;
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode;
– drenažnih del ali opreme za namakanje
in namakalna dela, razen, če taka naložba

dne 31. 7. 2009; v nadaljevanju: UMZDRO)
manjši od 0,90,
b) Euribor (trimesečni) + 0,30% letno, za
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 med vključno 0,90 in
vključno 1,09 glede na UMZDRO,
c) Euribor (trimesečni) + 0,35% letno,
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2009 višji od 1,09
na UMZDRO,
– obresti v času moratorija se mesečno
plačujejo,
– posojilna pogodba se sklepa pri Banki
Koper d.d.
7. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljšata s pisnim
soglasjem. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo
upoštevalo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve
pogodbe. Prav tako se bo upoštevalo, da je
vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih
sredstev, v kolikor ne bo v roku, določenem
v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje. Če se prejemnik v roku, ki je
naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na
podlagi 4. točke 42. člena Splošnih pogojev
upošteva, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
8. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri fizičnih osebah) in z enim
ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu
s Splošnimi pogoji. Posojilo do 8.500 EUR
vlagatelj lahko praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje Sklada.
V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo
do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin praviloma 1 proti 2,5. Posojilo ne
more biti zavarovano z jamstvom Republike
Slovenije ali občine.
9. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno na podlagi računov, pogodb ali situacij, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki
refundacije že plačanih računov, za dela
izvršena iz lastnih virov, po datumu izdaje pozitivnega sklepa Sklada o odobritvi
pomoči.
Črpanje se izvede po predložitvi:
– računov, pogodb ali situacij, potrjenih in
podpisanih s strani upravičenca. V primeru
kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi,
da kopije ustrezajo originalom;
– pisne izjave oziroma naloga banki za
nakazilo sredstev;
– potrdila o plačilu iz lastnih virov v primeru refundacije že plačanih računov.
10. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. V primeru predčasnega vračila posojila je vlagatelj
dolžan plačati Skladu stroške v skladu s
tarifnim pravilnikom, ki velja na dan predčasnega vračila posojila. Vlagatelji, ki jim bodo
sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o
dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d. Sklad
ne zaračunava stroškov postopka odobritve
posojila.

vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za
najmanj 25%;
– nakupa živali in samostojen nakupa
kmetijskih zemljišč;
– nakupa in zasaditev enoletnih rastlin;
– stroški nadzora;
– stroški nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme za pravne osebe
in s.p.;
– investicije v naložbe trgovine;
– nakup proizvodnih pravic.
III. Finančni pogoji
1. Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR v katerem koli
obdobju treh proračunskih let na območjih z
omejenimi dejavniki.
2. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v višini do 100% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) oziroma do
najvišjega dovoljenega odstotka državnih
pomoči, kar znaša:
– na območjih z omejenimi dejavniki do
50%,
– na drugih območjih do 40%.
Državna pomoč se pri posojilu izraža v
obliki bruto ekvivalentu dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi
pri projektu.
Vlagatelj mora opredeliti predhodno prejete višine državnih pomoči, v kolikor jo je
le-ta prejel za isto investicijo.
3. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna
doba vračanja posojila praviloma ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
4. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter najmanjša višina zaprošenih sredstev ne smeta
biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija
v višini predloženih upravičenih neobvezujočih predračunov, predpogodb in ponudb
(brez DDV). Višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 750.000 EUR, prav tako ne
sme skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada presegati 10%
vrednosti namenskega premoženja Sklada,
ki je vpisano v sodni register.
5. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta.
6. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do 15
let (z že vključenim moratorijem na odplačilo
glavnice),
– znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo glavnice in odplačilne dobe, lahko
upravičenec pridobi oziroma koristi največ
36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred sklenitvijo pogodbe. Dolžina moratorija je odvisna od višine odobrenega
posojila,
– skupna doba vračanja, doba odplačevanja ter moratorij na odplačilo glavnice sta
podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge,
– pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le ta ne
mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne
dobe vračanja,
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,25% letno,
za projekte v Pomurju ter občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009,
glede na Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61 z
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IV. Merila za izbor
Merila za izbor so podrobneje navedena
v Razpisni dokumentaciji – namen A1.
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06)).
b) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2009 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61 z dne 31. 7. 2009)).
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
b) Lastna udeležba
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
e) Interna stopnja donosnosti projekta
f) Dinamika rasti poslovanja podjetja oziroma kmetijskega gospodarstva
g) Ekološka ustreznost investicije.
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada
(za pravne osebe in s.p.).
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne
osebe in s.p.).
Kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva – fizične osebe).
c) Velikost vlagatelja, podjetja oziroma
kmetijskega gospodarstva.
d) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila.
e) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca.
Vse vloge s programi z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije ter projekte brez
realne možnosti za zavarovanje posojila, se
kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v razpisni dokumentaciji – namen A1. Za dodelitev sredstev mora vloga
doseči najmanj 51 točk. V primeru, da bo
vlog več oziroma zaprošeni znesek višji od
razpoložljivih sredstev po javnem razpisu
bodo imeli prednost investicijski projekti, ki
bodo dobili višje število točk.
Na osnovi ocene bo strokovna komisija
projekte razvrstila v prioritetno listo glede na
zbrano število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli enako število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno po pošti
ali datum in ura oddaje projekta osebno v
vložišče Sklada).
V. Spremljanje projektov: vlagatelj mora
z naložbo doseči enega ali več ciljev iz 1.
točke II. poglavja javnega razpisa, kar dokaže z vlogo oziroma poslovnim načrtom.
Sklad bo spremljal doseganje teh ciljev ter
porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Vlagatelj je dolžan v roku 1 meseca
po roku za zaključek investicije Skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije, za
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kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev oziroma kot je navedeno v 18 točki II.
poglavja tega javnega razpisa. Prav tako
se prejemnik sredstev 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 kakorkoli 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 (Uradni list RS, št. 11/07;
uradno prečiščeno besedilo).
VI. Vsebina vloge za prijavo (vsa dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na
prijavitelja ter prijavljeno investicijo)
1. V celoti izpolnjen Obrazec A1 (potrjen
in žigosan) s priloženo izjavo ter obrazcem – popis upravičenih del oziroma priloženih predračunov, ponudb za izdelavo
prijavljene investicije v pisni obliki (že v
prijavnem obrazcu) ter elektronski obliki na
disketi/CD-ju.
2. Dokazila o registraciji vlagatelja:
a) za obrtnike:
– obrtno dovoljenje,
– kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi
registraciji, bo le ta moral predložiti vlagatelj
sam;
b) za kmetijska gospodarstva:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko
gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih
gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za
zadnje leto.
3. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
4. Neobvezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni, predpogodbe in ponudbe
morajo biti izdane po 1. 1. 2009. V primeru
dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
5. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
6. V primeru ekološke kmetije mora biti
predložen certifikat, da je kmetija ekološka,
če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi.
7. Načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to
pristojna strokovna institucija.
8. Predlog ustreznega zavarovanja v
skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar opredeli v obrazcu za
prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog
za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu pismo o nameri,
izdano s strani banke.
9. Povzetek predstavitve projekta (na
dveh A4 straneh, obrazec je v razpisni dokumentaciji).
10. Poslovni načrt, ki ne sme biti starejši
od 1 leta ter mora biti izdelan za obdobje
vračanja posojila:
– z opredelitvijo glede doseganja enega
ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev
proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izbolj-

šanje higienskih razmer ali standardov za
dobro počutje živali,
– kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz investicijskega načrta razvidno, da ima v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin
za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in
gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha
oziroma kot to določajo nacionalni predpisi
za posamezna področja,
– povzetek poslovnega načrta v obsegu
do ene A4 strani,
– predstavitev proizvodnje oziroma produktov,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in času) ter strategijo trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo (za
pravne osebe),
– terminski načrt,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila.
Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz
leta 2008 in splošne diskontne stopnje, ki
znaša 7%.
V primeru investicij nad 500.000,00 EUR
(brez DDV) morajo vlagatelji priložiti investicijski program izdelan v skladu z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
11. Zbirno vlogo za neposredna plačila
za zadnje leto Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja.
12. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznosti, ki jim je potekel rok plačila, ki ga
izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni
starejše od 30 dni.
13. Projekti v vrednosti nad 500.000,00
EUR lahko predložijo mnenje Regionalne
razvojne agencije o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot pomoč pri odobravanju
velikih projektov s strani Uprave ter Nadzornega sveta (neobvezna priloga).
14. Kopija presoje vplivov na okolje ter
druge dokumentacije oziroma študije, ki je
bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom.
15. Sklad lahko od vlagatelja zahteva,
da v določenem roku poda tudi dodatno
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbe v vlogi z namenom preveritve
resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna
dokazila ter pojasnila o projektu (pisma o
nameri, ipd.).
VII. Rok in način prijave:
1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do
navedenega roka.
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2. Rok za oddajo vlog je 11. 9. 2009.
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
prispele. Odpiranje bo do tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje
ni javno.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga z nazivom in naslovom
vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga
A1«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v
skupni evropski valuti (EUR).
3. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija se pridobi na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak delovni dan od 9. do 12. ure
osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo
javnega razpisa in razpisna dokumentacija
sta na voljo tudi na spletni strani Sklada:
http://www.rdf-sklad.si.
Vlagatelji lahko pridobijo informacije o
javnemu razpisu v Sektorju za izvajanje
spodbud Sklada, in sicer na tel. 01/836-1953. Posredovanje razpisne dokumentacije
preko elektronske pošte je možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
4. Sklad lahko v primeru nejasnosti od
vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno
dokumentacijo. Sklad lahko naroči strokovno mnenje o projektu.
5. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu v
smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev, omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je kadarkoli možna kontrola
ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VIII. Obravnava vlog:
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki ob oddaji vloge ne bodo
vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca (iz
katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt) ter poslovnega načrta oziroma
investicijskega programa, bodo samodejno
zavržene kot nepopolne in se jih ne bo pozivalo na dopolnjevanje.
3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
4. Vloge, ki bodo prispele prepozno se
bodo zavrgle.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za
dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno
zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz toč-

membami in dopolnitvami; v nadaljevanju:
Uredba o regionalnih državnih pomočeh),
katere vsebina je bila potrjena z Mnenji o
skladnosti Regionalne sheme državnih pomoči št. 007-363/2008/12 z dne 16. 2. 2009,
št. priglasitve: BE01-1783262-2007, BE011783262-2007/I, ter št. 007-363/2008/14
z dne 16. 2. 2009 s št. 007-363/2008/22
z dne 16. 6. 2009, št. priglasitve: BE021783262/2007,
BE02-1783262-2007/I,
BE02-1783262-2007/II, ki jih je podalo Ministrstvo za finance, Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega
sklada z dne 23. 7. 2009 (v nadaljevanju:
Splošni pogoji) ter sklepa Vlade Republike
Slovenije z dne 20. 3. 2008 o soglasju k
Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja za leti 2008 in 2009 ter postavk za
leto 2009, objavlja

ke IV ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot
neutemeljene zavrnejo.
7. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada,
bodo zavržene.
8. 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 se lahko posluži
tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna
ocena upošteva povprečje dveh ocen. O
odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna
tajnost. Strokovna komisija lahko s soglasjem Uprave Sklada, k svojemu delu pritegne
tudi strokovnjake iz delovnih področij glede
na posamezno naravo razpisa.
9. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku roka
za oddajo vlog. Sklep bo izdan na podlagi
sklepa Uprave. Za dodelitev sredstev višje
od 500.000 EUR poda soglasje Nadzorni
svet Sklada. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v roku 15 dni od
dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je
potrebno vložiti pisno v dveh izvodih, s pripisom na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št.
izdanega sklepa) ali se jo poda ustno na
zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica).O pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
10. Postopek izbire Sklada bo potekal
skladno s Splošnimi pogoji.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih
pomoči ter o višini državnih pomoči.
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,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-5571/09
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi 11. člena
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 45/95, 34/96 in 67/01 in 47/02;
v nadaljevanju: Zakon), 21. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05), Uredbe
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/09), Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah) (UL L EU št. 214 z dne 9. 8. 2008; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 s spre-

Stran

javni razpis
za financiranje investicijskih projektov
na področju kmetijske predelave,
trženja in dopolnilnih dejavnosti
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem z začetnimi investicijskimi projekti na področju dopolnilne dejavnosti ali predelave in trženja
kmetijskih proizvodov, ki projekt in dejavnost
izvajajo v Republiki Sloveniji.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
1.500.000,00 EUR ugodnih posojil.
3. Upravičenci: pravico kandidiranja na
javnem razpisu imajo mikro, mala, srednje
velika ter velika podjetja, vendar slednja le
z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio
EUR prometa, izračunano v skladu s Prilogo
I Uredbe 800/2008/ES.
Vlagatelji se morajo ukvarjati s predelavo, trženjem kmetijskih proizvodov, ki so
navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi
Evropskih skupnosti, in dopolnilnimi dejavnostmi, in so:
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani
z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 33/07; v
nadaljevanju: ZGD 1),
– zadruge ter zadružne zveze po Zakonu
o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/2007) ter
– kmetijska gospodarstva.
Za opredelitev velikosti podjetij oziroma
vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni
list EU L št. 214, z dne 9. 8. 2008), in sicer
je število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja in sicer:
a) V kategoriji MSP se srednje veliko
podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
b) V kategoriji MSP se majhno podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov
EUR.
c) V kategoriji MSP se mikro podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona
EUR.
Preostale usmeritve glede opredelitve
MSP so v Povabilu k oddaji vloge.

Stran

2084 /

Št.

63 / 7. 8. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.
Kolikor gre za dopolnilno dejavnost na
kmetijskem gospodarstvu, mora vlagatelj
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno
zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05)
ter mora dejavnost opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 5 let po zaključeni investiciji.
Pri velikih podjetjih

4. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
1. Nameni dodeljevanja sredstev
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
2. Upravičeni stroški:
Pri mikro, malih in srednjih podjetjih

Nakup objektov s pripadajočimi zemljišči
gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela, rušitvena dela, zidarska dela, ipd.); Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža.
nakup strojev in opreme (montaža ter prevoz)
/

stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50% dejanskih stroškov), v kolikor so izvedeni s strani zunanjih izvajalcev

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
največ do 50% upravičenih stroškov celotne naložbe

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
največ do 100% upravičenih stroškov celotne naložbe

nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova

nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena, vendar ne starejša več kot 10 let, v primeru prevzema je treba vrednost osnovnih
sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo dodeljeno
še pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet
nakupa

3. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Kolikor je bil
projekt pred tem že začet, slednji ne bo več
upravičen do pomoči. Za začetek projekta
se šteje trenutek, ko je bila sklenjena prva
obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na
projektu.
4. Projekt mora biti zaključen v skladu s
podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2011. Rok za zaključek
investicije se opredeli v sklepu in pogodbi.
Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni
proces.
Vlagatelj mora o poteku projekta poročati
ob končnem črpanju sredstev, vsak konec
leta do zaključka investicije ter ob njenem
zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po
zaključku projekta, za kar se zaveže tudi
v pogodbi o dodelitvi sredstev. V izjemnih
primerih, lahko Sklad določi neodvisnega
nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec.
5. Velikemu podjetju je mogoče sredstva dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi
sredstvi izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal dejanski čas, ki ga bo porabil
za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez prejete državne pomoči
ne bi mogel izpeljati na območju Republike
Slovenije.

6. Neupravičeni stroški:
– investicija ni upravičena, če predstavlja
zgolj preprosto naložbo za nadomestitev, razen če se proizvodne zmogljivosti povečajo
za najmanj 25% ali temeljno spreminja vključene narave proizvodnje ali tehnologije,
– nakup transportne opreme (premično
premoženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost ter
drugih davkov ter dajatev,
– stroške nadzora,
– samostojen nakup zemljišč.
7. Financirani investicijski projekti v
osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati kot osnovna sredstva, ki
se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
(tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem – lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%);
– ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku
investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3
leta za mala in srednja podjetja,
– nematerialne naložbe se morajo ob
vseh predhodno navedenih pogojih uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, in morajo ostati vsaj
pet let v velikem podjetju in tri leta v malem
ali srednjem podjetju.
8. Do spodbud niso upravičeni projekti, ki
so že bili sofinancirani s strani Sklada.
9. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju pridelave kmetijskih
pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe o
ustanovitvi Evropskih skupnosti, in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko
in mlečne proizvode, ter področjih ribištva

ter ribigojstva, jeklarstva, ladjedelništva,
premogovništva, železarstva, industrije sintetičnih vlaken ter plutastih izdelkov (kode
4502, 4503 in 4504),
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na
podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali jih
je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje
kmetijske pridelke in proizvodein če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na pridelovalce,
– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na
izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– ima neporavnane obveznosti do države,
– nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada,
– je v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s
skupnim trgom Skupnosti,
– je v težavah skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z
dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07),
in sicer je podjetje najmanj v težavah (na
podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto):
a) v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgu-
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bami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
c) je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) je v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel
in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
e) kmetijsko gospodarstvo, ki nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je potekel rok plačila.
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij.
10. Vlagatelj mora pri projektu izkazati
zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena
sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim načrtom oziroma investicijskim programom.
11. Vlagatelj naj bi z odobreno investicijo
po njenem zaključku:
– ohranil oziroma za 5% povečal število
zaposlenih,
– ter poskušal doseči 3% povečanje prihodka in dobička.
12. Vlagatelj mora biti registriran oziroma
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo
dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad
preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
13. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev tudi zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti o
projektu, slednji podal informacije o udeležbi
Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
– na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta.
III. Finančni pogoji
1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v višini do največ 75% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV) ter do
najvišjega dovoljenega odstotka državnih
pomoči, kar znaša za:
– velika podjetja do 25% (do predpisane
velikosti vlagatelja),
– vsa podjetja v sektorju transporta do
30%, pri katerih je potrebno upoštevati še
posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja,
– mala oziroma mikro ter srednje velika
podjetja do 50%.
V primeru, da so vlagatelji v zadnjih treh
letih prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še posebna
pravila iz teh področij.
Državna pomoč se pri posojilu izraža v
obliki bruto ekvivalentu dotacije in se sešte-

kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi,
da kopije ustrezajo originalom,
– pisne izjave oziroma naloga banki za
nakazilo sredstev,
– potrdila o plačilu iz lastnih virov v primeru refundacije že plačanih računov.
7. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25% v
upravičeni vrednosti projekta v obliki lastnih
sredstev, v katera niso vključena javna sredstva.
8. Vlagatelj mora podati izjavo, da za
prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih
sredstev ali sredstev s strani Evropske investicijske banke (v nadaljevanju: EIB), ni
prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
in da ni v fazi pridobivanja takih pomoči,
oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje. V kolikor je
vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči za
isti projekt iz morebitnega drugega javnega
vira ali virov EIB, pa mora navesti vir, višino
prejetih sredstev in številko sheme po kateri
je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo iz katere bo razviden
prejem teh sredstev.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
10. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo upoštevalo, da je vlagatelj enostransko odstopil
od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Prav tako se bo upoštevalo, da je
vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v
sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za
črpanje. Če se vlagatelj v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi
točke 4. iz 42. člena Splošnih pogojev šteje,
da je umaknil vlogo.
11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji, in sicer:
Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj praviloma lahko zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo
nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali
z drugim, temu instrumentu enakovrednim
jamstvom. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med
obveznostjo do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin praviloma 1 proti 2,5.
Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z
jamstvom Republike Slovenije ali občine.
12. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo vlagatelja. V kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške
za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki
jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper
d.d. Sklad ne zaračunava stroškov postopka
odobritve posojila.
IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila)
Vsa dokumentacija ter priloge se morajo
glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo
1. V celoti izpolnjen originalni Obrazec
A2 (izpolnjen, podpisan in žigosan) s priloženo izjavo ter obrazcem specifikacije

va z drugimi prejetimi državnimi pomočmi
pri projektu.
2. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu
odobren največ en projekt oziroma vloga.
3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV)
ne sme biti nižja od 20.000 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja
od 5.000 EUR. Najvišja upravičena višina
investicijskih projektov (brez DDV) ne sme
presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot
celotna upravičena vrednost projekta se
šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb
(brez DDV). Višina odobrenih sredstev na
projekt oziroma vlagatelja ne sme presegati
750.000 EUR, prav tako ne sme skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja
do Sklada presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki je vpisano v
sodni register.
4. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do 12
let (z že vključenim moratorijem na odplačilo
glavnice),
– znotraj skupne dobe vračanja posojila,
ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo
glavnice in odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred
sklenitvijo pogodbe. Dolžina moratorija je
odvisna od višine odobrenega posojila,
– skupna doba vračanja, doba odplačevanja ter moratorij na odplačilo glavnice sta
podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge,
– pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le ta ne
mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne
dobe vračanja.
– Obrestna mera:
– Euribor (trimesečni) + 0,90% letno,
za projekte v Pomurju ter občinah, ki imajo
koeficient razvitosti občin za leto 2009, glede na Uredbo o metodologiji za določitev
razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09; v
nadaljevanju: UMZDRO) manjši od 0,90,
– Euribor (trimesečni) + 1,00% letno,
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2009 med vključno
0,90 in vključno 1,09 glede na UMZDRO,
– Euribor (trimesečni) + 1,65% letno,
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2009 višji od 1,09
glede na UMZDRO,
– obresti v času moratorija se mesečno
plačujejo,
– posojilna pogodba se sklepa pri Banki
Koper d.d.
5. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne
more biti daljša od ekonomske dobe projekta. Sklad lahko določi dobo vračanja posojila glede na ekonomsko dobo trajanja
projekta.
6. Črpanje posojila je dokumentarno na
podlagi računov, pogodb ali situacij, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije že
opravljenih plačil iz lastnih virov. Upoštevajo
se zneski brez DDV-ja, in sicer največ v višini 75%. Ustrezni dokumenti za črpanje so
tisti, z datumom opravljene storite oziroma
odpreme blaga po datumu vložitve vloge na
javni razpis.
Črpanje se izvede po predložitvi:
– računov, pogodb ali situacij, potrjenih in
podpisanih s strani upravičenca; v primeru
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predračunov/ponudb v pisni obliki (že v prijavnem obrazcu) ter elektronski obliki na
disketi/CD-ju.
2. Poslovni načrt oziroma investicijski
program
Poslovni načrt, kateri praviloma ne sme
biti starejši od 1 leta, mora najmanj vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta,
– predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj podjetja,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in časovnih elementih) ter
strategija trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo in lastništvo podjetja,
– terminski načrt izvajanja projekta,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila,
– opredelitev glede doseganja enega ali
več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov,
izboljšanje oziroma preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja.
Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem, pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz
leta 2008 in splošne diskontne stopnje, ki
je 7%.
V primeru investicij nad 500.000,00 EUR
(brez DDV) pa morajo vlagatelji priložiti investicijski program izdelan v skladu z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
3. Povzetek predstavitve projekta (na
dveh A4 straneh; podlaga v razpisni dokumentaciji).
4. Slika stanja projekta, ki ne sme biti
starejša od 1. 8. 2009 (datum slike mora
biti razviden).
5. Originalno potrdilo o plačanih davkih
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok
plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna
uprava.
6. Velika podjetja morajo predložiti tudi
analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto
državno pomočjo ali brez nje.
7. Cenitev objekta v primeru, da je objekt,
ki je predmet investicije oziroma vlaganj starejši od 10 let. Cenitev mora biti napravljena
s strani sodno zapriseženega cenilca in ne
sme biti starejša od 10 let.
8. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje), opreme oziroma investicije.
9. Projekti v vrednosti nad 500.000,00
(EUR) lahko predložijo mnenje Regionalne
razvojne agencije o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot pomoč pri odobravanju
velikih projektov s strani uprave ter nadzornega sveta.
10. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
11. Originalni ter celotni nezavezujoči
predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe
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za celotno prijavljeno investicijo. Ponudbe
ter predračuni morajo biti izdani po 1. 1.
2009. V primeru dokazil v tujem jeziku je
vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
12. Kopija presoje vplivov na okolje ter
druge dokumentacije oziroma študije, ki je
bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom.
13. Kopijo sklepa oziroma odločbe o
prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri
projektu.
14. Predlog ustreznega zavarovanja v
skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar vlagatelj opredeli v
obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj
kot predlog za zavarovanje posojila poda
bančno garancijo, mora predložiti Skladu
pismo o nameri, izdano s strani banke. Vlagatelj lahko poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev premoženja, ki ne sme
biti starejša od leta dni in napravljena s
strani sodno zapriseženega cenilca.
15. Certifikat kakovosti (kolikor ga prijavitelj ima).
16. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti
vlagatelj sam.
– Za kmetijska gospodarstva: fotokopija
dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo
zavedeno v registru kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o
kmetijskem gospodarstvu« za leto 2008.
– Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa
je potrebno predložiti tudi fotokopijo dovoljenja o opravljanju dopolnilne dejavnosti.
17. Mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti naložbe (kmetijsko svetovalne
službe).
18. Sklad lahko od vlagatelja zahteva,
da v določenem roku poda tudi dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma
navedb v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Dodatno za kmetijska gospodarstva:
19. Zbirno vlogo za neposredna plačila
za zadnje leto Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja.
20. Kadar je upravičenec kmetija, mora
nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti
pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije,
da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da
se strinjajo z načrtovano investicijo.
V. Merila za izbiro
Merila za izbiro z njihovo uporabo:
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06)).
b) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2009 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/09)).
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
b) Lastna udeležba
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
e) Interna stopnja donosnosti projekta
f) Dejavnost vlagatelja po prioriteti

g) Ekološka ustreznost investicije.
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji
Sklada
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne osebe) oziroma kreditna sposobnost (za
kmetijska gospodarstva)
c) Velikost vlagatelja oziroma podjetja
d) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila
e) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca
f) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev.
Merila ocenjevanja so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge.
Vse vloge s programi z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije ter projekte brez
realne možnosti za zavarovanje posojila, se
kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli projekti, ki bodo dobili višje
število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju
znotraj roka dosegli enako 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. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno na pošto
ali datum in ura oddaje projekta osebno v
vložišče Sklada).
VI. Rok in način prijave
1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do
roka oddaje prijav.
2. Rok za oddajo prijav je: 9. 9. 2009.
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
prispele. Odpiranje bo do tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje
ni javno.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga z nazivom in naslovom
vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga
A2«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v
skupni evropski valuti (EUR).
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se lahko 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 se
posreduje po naročilu preko elektronske ali
navadne pošte. Besedilo javnega razpisa in
razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na
spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si.
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Vlagatelji lahko pridobijo informacije o
javnemu razpisu v Sektorju za izvajanje
spodbud Sklada, in sicer: Simona Gorenčič, tel. 01/837-21-47, Melita Ovsec Plos tel.
01/837-21-48, Katja Zgonc: 01/837-21-51
ter na tel. 01/836-19-53, vsak delavnik med
9. ter 12. uro.
Posredovanje razpisne dokumentacije
preko elektronske pošte je možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Sklad lahko v primeru nejasnosti od
vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno
dokumentacijo ter naroči strokovno mnenje
o projektu.
4. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu v
smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev
tako, da je kadarkoli možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VII. Obravnava vlog
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki ob oddaji vloge ne bodo
vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca (iz
katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt) ter poslovnega načrta oziroma
investicijskega programa, bodo samodejno
zavržene kot nepopolne in se jih ne bo pozivalo na dopolnjevanje.
3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se
bodo zavrgle.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru
iz prejšnjega stavka predlagala odobritev
sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega
razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
7. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril
iz točke V. ne dosežejo minimalno 51 točk,
se kot neutemeljene zavrnejo.
8. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada,
bodo zavržene.
9. 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 se Sklad
lahko posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru dveh ocen iste vloge,
se kot končna ocena upošteva povprečje
dveh ocen. O odpiranju vlog in o izboru
prejemnikov bo komisija vodila zapisnik.
Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost. Strokovna komisija
lahko k svojemu delu pritegne tudi strokov-

2009 s št. 007-363/2008/22 z dne 16. 6.
2009, št. priglasitve: BE02-1783262/2007,
BE02-1783262-2007/I,
BE02-17832622007/II, ki jih je podalo Ministrstvo za finance, Splošnih pogojev poslovanja Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (v nadaljevanju:
Splošni pogoji), sklepa Vlade Republike
Slovenije z dne 20. 3. 2008 o soglasju k
Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja za leti 2008 in 2009 ter postavk za
leto 2009, objavlja

njake iz delovnih področij glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem
Uprave Sklada.
10. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku
roka za oddajo vlog. Sklep bo izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitve sredstev
višje od 500.000 EUR, poda soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep o dodelitvi
sredstev je dovoljena pritožba v roku 15 dni
od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh izvodih
ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu,
ki je odločbo izdal (Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica), s pripisom na ovojnici:
Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa).
O pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
11. Postopek izbire Sklada bo potekal
skladno s Splošnimi pogoji Javnega sklada
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih
pomoči, ter o višini državnih pomoči.
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,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
12. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri vlagatelju. Če bo ugotovil, da
sredstva niso bila uporabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, lahko takoj zahteva od vlagatelja
vračilo sredstev v enkratnem znesku. Vlagatelj bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o
predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno
besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-5572/09
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi 11. člena
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 45/95, 34/96 in 67/01 in 47/02;
v nadaljevanju: Zakon), 21. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05), Uredbe
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/09), Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah (UL L EU št. 214 z dne 9. 8. 2008; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: Uredba o regionalnih državnih pomočeh), katere
vsebina je bila potrjena z Mnenji o skladnosti
Regionalne sheme državnih pomoči št. 007363/2008/12 z dne 16. 2. 2009, št. priglasitve: BE01-1783262-2007, BE01-17832622007/I ter št. 007-363/2008/14 z dne 16. 2.

Stran

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje investicijskih projektov
podjetniškega značaja
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem z začetnimi investicijskimi projekti podjetniškega
značaja, ki dejavnost in projekt izvajajo v
Republiki Sloveniji.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
11.100.000,00 EUR ugodnih posojil.
3. Upravičenci: pravico kandidiranja na
javnem razpisu imajo velika, srednje velika,
mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06, s spr. in dop.; v nadaljevanju:
ZGD 1), zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07)
(v nadaljevanju: vlagatelji).
Za opredelitev velikosti podjetij oziroma
vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe
(Uradni list EU L št. 214, z dne 9. 8. 2008),
in sicer:
– Število zaposlenih in najvišje finančne
vrednosti, ki določajo vrsto podjetja:
a) V kategoriji MSP se srednje veliko
podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
b) V kategoriji MSP se majhno podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov
EUR.
c) V kategoriji MSP se mikro podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona
EUR.
Preostale usmeritve glede opredelitve
MSP so v Povabilu k oddaji vloge.
4. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
1. Nameni dodeljevanja sredstev:
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
2. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri:
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Velikih podjetjih

Mikro, malih in srednjih podjetjih
Nakup objektov s pripadajočimi zemljišči

gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela, rušitvena dela, zidarska dela, ipd.) Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža.
nakup strojev in opreme (montaža ter prevoz)
/

stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50% dejanskih stroškov),
v kolikor so izvedeni s strani zunanjih izvajalcev

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja) pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
največ do 50% upravičenih stroškov celotne naložbe
največ do 100% upravičenih stroškov celotne naložbe
nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova

3. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Kolikor je bil
projekt pred tem že začet, slednji ne bo več
upravičen do pomoči. Za začetek projekta
se šteje trenutek, ko je bila sklenjena prva
obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na
projektu.
4. Projekt mora biti zaključen v skladu s
podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2011. Rok za zaključek
investicije se opredeli v sklepu in pogodbi.
Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni
proces.
Vlagatelj mora o poteku projekta poročati
ob končnem črpanju sredstev, vsak konec
leta do zaključka investicije ter ob njenem
zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po
zaključku projekta, za kar se zaveže tudi
v pogodbi o dodelitvi sredstev. V izjemnih
primerih, lahko Sklad določi neodvisnega
nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec.
5. Velikemu podjetju je mogoče sredstva
dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi
izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal dejanski čas, ki ga bo porabil
za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez prejete državne pomoči
ne bi mogel izpeljati na območju Republike
Slovenije.
6. Neupravičeni stroški:
– nakup transportne opreme (premično
premoženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost ter
drugih davkov ter dajatev,
– stroške nadzora,
– samostojen nakup zemljišč.
7. Financirani investicijski projekti v
osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati kot osnovna sredstva, ki
se amortizirajo,

nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena vendar ne starejša
več kot 10 let, v primeru prevzema je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo, dodeljeno še pred
nakupom, odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
(tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%),
– ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku
investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3
leta za mala in srednja podjetja,
– nematerialne naložbe se morajo ob
vseh predhodno navedenih pogojih uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, in morajo ostati vsaj
pet let v velikem podjetju in tri leta v malem
ali srednjem podjetju.
8. Do spodbud niso upravičeni projekti, ki
so že bili sofinancirani s strani Sklada.
9. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne
proizvode, ribištva ter ribogojstva, jeklarstva,
premogovništva, železarstva, ladjedelništva,
industrije sintetičnih vlaken, plutastih izdelkov (kode 4502, 4503 in 4504) in investicij v
dejavnosti kmetijstva (pridelave, predelave
ter trženja kmetijskih proizvodov),
– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na
izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– ima neporavnane obveznosti do države,
– nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada,
– je v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s
skupnim trgom Skupnosti,
– je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– je v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še
ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje
podjetja ali pa je v prestrukturiranju,
– je v težavah – podjetje je v težavah (na
podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto) v skladu s Smernicami
skupnosti o državni pomoči za reševanje

in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL
C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o
pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list
RS, št. 44/07), in sicer najmanj:
a) v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih.
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij.
10. Vlagatelj mora pri projektu izkazati
zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena
sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim načrtom oziroma investicijskim programom.
11. Vlagatelj naj bi z odobreno investicijo
po njenem zaključku:
– ohranil oziroma za 5% povečal število
zaposlenih,
– ter poskušal doseči 3% povečanje prihodka in dobička.
12. Vlagatelj mora biti registriran oziroma
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo
dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad
preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
13. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev tudi zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti o
projektu, slednji podal informacije o udeležbi
Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
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– na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta.
III. Finančni pogoji
1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v višini do največ 75% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV) ter do
najvišjega dovoljenega odstotka državnih
pomoči, kar znaša:
– za velika podjetja in vsa podjetja v
sektorju transporta 30%, pri slednjih je potrebno upoštevati še posebna pravila, ki
urejajo dodeljevanje državnih pomoči za
ta področja,
– srednje velika podjetja 40%,
– mala oziroma mikro podjetja 50%.
V primeru, da so vlagatelji v zadnjih treh
letih prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še posebna
pravila iz teh področij.
Državna pomoč se pri posojilu izraža v
obliki bruto ekvivalentu dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi
pri projektu.
2. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu
odobren največ en projekt oziroma vloga.
3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV)
ne sme biti nižja od 20.000 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja
od 5.000 EUR. Najvišja upravičena višina
investicijskih projektov (brez DDV) ne sme
presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot
celotna upravičena vrednost projekta se
šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb
(brez DDV). Višina odobrenih sredstev na
projekt oziroma vlagatelja ne sme presegati
1,5 milijonov EUR, prav tako ne sme skupna
višina zadolženosti posameznega vlagatelja
do Sklada presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki je vpisano v
sodni register.
4. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do 12
let (z že vključenim moratorijem na odplačilo
glavnice),
– znotraj skupne dobe vračanja posojila,
ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo
glavnice in odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred sklenitvijo pogodbe. Čas moratorija je odvisen
od zneska odobrenega posojila,
– skupna doba vračanja, doba odplačevanja ter moratorij na odplačilo glavnice so
podrobneje razdelani v razpisni dokumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge,
– pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le ta ne
mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne
dobe vračanja,
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,90% letno, za
projekte v Pomurju ter občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009, glede na
Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti
občin (Uradni list RS, št. 61/2009; v nadaljevanju: UMZDRO) manjši od 0,90,
b) Euribor (trimesečni) + 1,00% letno, za
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 med vključno 0,90 in
vključno 1,09 glede na UMZDRO,
c) Euribor (trimesečni) + 1,65% letno, za
projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2009 višji od 1,09 glede
na UMZDRO,
– obresti v času moratorija se mesečno
plačujejo,

dnim jamstvom. V primeru zavarovanja s
hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje
med obveznostjo do Sklada in vrednostjo
zastavljenih nepremičnin praviloma 1 proti
2,5. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali
občine.
12. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo vlagatelja. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške
za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki
jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper
d.d. Sklad ne zaračunava stroškov postopka
odobritve posojila.
IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila). Vsa
dokumentacija ter priloge se morajo glasiti
na prijavitelja ter prijavljeno investicijo
1. V celoti izpolnjen originalni Obrazec B
(izpolnjen, podpisan in žigosan) s priloženo
izjavo ter obrazcem specifikacije predračunov/ponudb v pisni obliki (že v obrazcu za
prijavo) ter elektronski obliki na disketi/CDju.
2. Poslovni načrt oziroma investicijski
program.
Poslovni načrt mora najmanj vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta (na A4
strani),
– predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj podjetja,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in časovnih elementih) ter
strategija trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo,
– terminski načrt izvajanja projekta,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila,
– opredelitev glede doseganja enega ali
več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov,
izboljšanje oziroma preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja.
Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem ter praviloma ne sme biti starejši od
1 leta, pri njegovi pripravi pa je potrebno
izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja oziroma
iz leta 2008 in splošne diskontne stopnje,
ki znaša 7%.
V primeru investicij nad 500.000,00 EUR
(brez DDV) morajo vlagatelji priložiti investicijski program izdelan v skladu z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
3. Velika podjetja morajo predložiti tudi
analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto
državno pomočjo ali brez nje, iz katere mora
biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 5
/ II. poglavja tega razpisa.
4. Projekti v vrednosti nad 500.000,00
EUR (brez DDV) lahko predložijo mnenje
Regionalne razvojne agencije o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot pomoč pri
odobravanju velikih projektov s strani Uprave ter Nadzornega sveta.

– posojilna pogodba se sklepa pri Banki
Koper d.d.
5. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne
more biti daljša od ekonomske dobe projekta. Sklad lahko določi dobo vračanja posojila glede na ekonomsko dobo trajanja
projekta.
6. Črpanje posojila je dokumentarno na
podlagi računov, pogodb ali situacij, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije že
opravljenih plačil iz lastnih virov. Upoštevajo
se zneski brez DDV-ja, in sicer največ v višini 75%. Ustrezni dokumenti za črpanje so
tisti, z datumom opravljene storite oziroma
odpreme blaga po datumu vložitve vloge na
javni razpis.
Črpanje se izvede po predložitvi:
– računov, pogodb ali situacij, potrjenih in
podpisanih s strani upravičenca; v primeru
kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi,
da kopije ustrezajo originalom,
– pisne izjave oziroma naloga banki za
nakazilo sredstev,
– potrdila o plačilu iz lastnih virov v primeru refundacije že plačanih računov.
7. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta ter prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, v katera niso vključena javna sredstva.
8. Vlagatelj spodbud mora podati izjavo,
da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev ali sredstev s strani Evropske
investicijske banke (v nadaljevanju: EIB), ni
prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in
da ni v fazi pridobivanja takih pomoči oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno
zaključil prestrukturiranje. Kolikor je vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči za isti
projekt iz morebitnega drugega javnega vira
ali virov EIB, pa mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme po kateri je
pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo iz katere bo razviden
prejem teh sredstev.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
10. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo upoštevalo, da je vlagatelj enostransko odstopil
od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Prav tako se bo upoštevalo, da je
vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v
sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za
črpanje. Če se vlagatelj v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi
točke 4. iz 42. člena Splošnih pogojev šteje,
da je umaknil vlogo.
11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji, in
sicer:
Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj praviloma lahko zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma
zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje
ali z drugim, temu instrumentu enakovre-
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5. Povzetek predstavitve projekta (na
dveh A4 straneh; podlaga v razpisni dokumentaciji).
6. Cenitev objekta v primeru, da je objekt,
ki je predmet investicije oziroma vlaganj starejši od 10 let. Cenitev mora biti izdelana s
strani sodno zapriseženega cenilca in ne
sme biti starejša od enega leta.
7. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje), opreme oziroma investicije.
8. Slika stanja projekta, ki ne sme biti
starejša od 1. 8. 2009 (datum slike mora
biti razviden).
9. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
10. Kopija presoje vplivov na okolje ter
druge dokumentacije oziroma študije, ki je
bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom.
11. Originalni ter celotni nezavezujoči
predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe
za celotno prijavljeno investicijo. Dokazila
morajo biti izdana po 1. 1. 2009. V primeru
dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
12. Kopijo sklepa oziroma odločbe o
prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri
projektu.
13. Predlog ustreznega zavarovanja v
skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar vlagatelj opredeli v
obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj
kot predlog za zavarovanje posojila poda
bančno garancijo, mora predložiti Skladu
pismo o nameri, izdano s strani banke. Vlagatelj lahko poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev sodno zapriseženega
cenilca za predmet zavarovanja, ki naj ne bo
starejša od leta dni.
14. Originalno potrdilo o plačanih davkih
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok
plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna
uprava.
15. Certifikat kakovosti (kolikor ga prijavitelj ima).
16. Dokazila o registraciji vlagatelja (za
obrtnike):
– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti
vlagatelj sam.
17. Sklad lahko od vlagatelja zahteva,
da v določenem roku poda tudi dodatno
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedb v vlogi z namenom preveritve
resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna
dokazila ter pojasnila o projektu (pisma o
nameri, ipd.).
V. Merila za izbiro
Merila za izbiro so podrobneje navedena
v razpisni dokumentaciji.
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06)).
b) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2009 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/09)).
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
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a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
b) Lastna udeležba
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
e) Interna stopnja donosnosti projekta
f) Dejavnost vlagatelja po prioriteti
g) Ekološka ustreznost investicije.
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji
Sklada
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev
c) Velikost vlagatelja oziroma podjetja
d) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila
e) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe)
f) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev.
Merila ocenjevanja so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge. Za dodelitev sredstev
mora vloga doseči najmanj 51 točk.
Vse vloge s programi z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije ter projekte brez
realne možnosti za zavarovanje posojila, se
kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo
dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti
pri ocenjevanju znotraj posameznega roka
odpiranja vlog dosegli enako število točk,
bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti,
ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor
vlog, in sicer:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno na pošto
ali datum in ura oddaje projekta osebno v
vložišče Sklada).
VI. Rok in način prijave
1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do
posameznega roka.
Roki za oddajo prijav so: 7. 9. 2009,
15. 10. 2009 ter 30. 11. 2009. Vloge se
odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele.
Vloge, ki bodo prispele po prvem roku
oziroma naslednjih rokih, se prenesejo v
naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku razpisa. Odpiranja bodo do
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.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga z nazivom in naslovom
vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena

v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj –
vloga B«.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni
evropski valuti (EUR).
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se lahko 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 se
posreduje po naročilu preko elektronske ali
navadne pošte. Besedilo javnega razpisa in
razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na
spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.
si/ ali po naročilu po e-pošti: rdf.sklad@
siol.net.
Vlagatelji lahko pridobijo informacije o
javnemu razpisu v Sektorju za izvajanje
spodbud Sklada, in sicer: Katja Zgonc:
01/837-21-51, Simona Gorenčič, tel. 01/83721-47, Melita Ovsec Plos, tel. 01/837-21-48,
ter na tel. 01/836-19-53, vsak delavnik med
9. ter 12. uro.
3. Sklad lahko v primeru nejasnosti od
vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno
dokumentacijo ter naroči strokovno mnenje
o projektu.
4. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu v
smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev
tako, da je kadarkoli možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VII. Obravnava vlog
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki ob oddaji vloge ne bodo
vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca (iz
katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt) ter poslovnega načrta oziroma
investicijskega programa, bodo samodejno
zavržene kot nepopolne in se jih ne bo pozivalo na dopolnjevanje.
3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru
iz prejšnjega stavka predlagala odobritev
sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega
razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
7. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril
iz točke V. ne dosežejo minimalno 51 točk,
se kot neutemeljene zavrnejo.
8. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada,
bodo zavržene.
9. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
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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, se Sklad lahko posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev.
V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen. O
odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna
tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu
delu pritegne tudi strokovnjake iz delovnih
področij glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem Uprave Sklada.
10. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku
posameznega roka za oddajo vlog. Sklep
bo izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitve sredstev višje od 500.000 EUR, poda
soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep
o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v
roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v
dveh izvodih ali se jo poda ustno na zapisnik
pri organu, ki je odločbo izdal (Javni sklad
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica), s pripisom
na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa). O pritožbi odloča Služba Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
11. Postopek izbire Sklada bo potekal
skladno s Splošnimi pogoji Javnega sklada
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih
pomoči ter o višini državnih pomoči.
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,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
12. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri vlagatelju. Če bo ugotovil, da
sredstva niso bila uporabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, lahko takoj zahteva od vlagatelja
vračilo sredstev v enkratnem znesku. Vlagatelj bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o
predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno
besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 430-63/2009/2
Ob-5602/09
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, na podlagi 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 23/09), 12. in 13. člena Pravilnika
o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06, 23/09 in 41/09), v
zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB1, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,

Št.

znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete
v okviru javnega razpisa za sofinanciranje
raziskovalnih projektov, izvedenega v letu
2009, št. 4302-6/2009/1, z dne 5. 8. 2009,
ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2010 – poglavja A-Č, št. 63192/2009-1, z dne 22. 7. 2009, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje raziskovalnih
projektov za leto 2010 – razpis v 2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)
financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
a) večjih in manjših temeljnih raziskovalnih projektov ter večjih in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov. Prioritetni sklopi
in področja za raziskovalne projekte so definirani v Usmeritvah Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljnjem
besedilu: Usmeritve MVZT);
b) podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.
Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna
letna sredstva:
Okvirna letna sredstva razpisa znašajo
16.000.000 EUR.
Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje v letu 2010 upošteva
tak razrez sredstev po znanstvenih vedah,
da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2009 okvirno ohranja
(tabela).
Znanstvene vede

(%)

Naravoslovno–matematične
vede

20

Tehniške vede

29

Medicinske vede

12

Biotehniške vede

10

Družboslovne vede

8

Humanistične vede

16

Interdisciplinarna področja
Skupaj

5
100

Prioritetna področja raziskav so del
Usmeritev MVZT in jih pri svoji odločitvi
upošteva Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA).
Agencija bo v skladu z Usmeritvami
MVZT izbrala po najmanj en večji aplikativni
projekt za naslednje vsebinske prioritete:
– Prvi prioritetni sklop: informacijske in
komunikacijske tehnologije – IKT (vključuje
tudi računalništvo in informatiko).
– Drugi prioritetni sklop: napredni (novi)
sintetični kovinski in nekovinski materiali in
nanotehnologije.
– Tretji prioritetni sklop: kompleksni sistemi in inovativne tehnologije (vključuje tudi
tehnologije vodenja procesov).
– Četrti prioritetni sklop: tehnologije za
trajnostno gospodarstvo (energijske in oko-

63 / 7. 8. 2009 /

Stran

2091

ljevarstvene tehnologije, tehnologije za racionalno rabo energije, za izrabo novih in
obnovljivih virov energije, za varno in zdravo
okolje, za trajnostno gradnjo, za zagotavljanje in kontrolo kvalitete okolja (zemlje, gozda, vode, zraka), hrane, zdravja in izdelkov,
ipd.).
– Peti prioritetni sklop: zdravje in znanost
o življenju (meddisciplinarne raziskave na
področju naravoslovno-tehniških in biotehniških, farmacevtskih in medicinskih ved, ki
so povezane z zahtevami evropskih direktiv
s področja kakovosti življenja).
Agencija bo v skladu z Usmeritvami
MVZT izbrala po en večji projekt na naslednjih področjih:
– temeljni znanstveni projekt, ki ga vodi
izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec,
– temeljni znanstveni projekt, ki ga vodi
izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec,
ki dela v tujini vsaj pet let in se vrača v
Slovenijo,
– aplikativni znanstveni projekt s področja vesoljskih raziskav.
Agencija izbere čim večje število podoktorskih projektov.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis:
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidence
agencije) ter izpolnjuje pogoje, predpisane z
Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06
– ZDru-1 in 112/07, v nadaljnjem besedilu:
zakon) in s Pravilnikom o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06,
23/09 in 41/09; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o projektih). Raziskovalni projekti, ki jih
(so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim
programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti
financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot
sodelujoče raziskovalne skupine.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izbor:
a) večjih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
b) manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
c) podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov ter
d) podoktorskih projektov za gospodarstvo, ki jih prijavijo gospodarske družbe in
so namenjeni predvsem za pretok (prehod)
mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo in
ki se izvajajo zato, da raziskovalec po doktoratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje
in znanja v gospodarstvu.
5. Pogoji
Pogoji za izbor raziskovalnih projektov
so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2010 – poglavja A-Č, št. 63192/2009-1, z dne 22. 7. 2009 (v nadaljnjem
besedilu: Metodologija), v Pravilniku o projektih, v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09; v
nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih za
vodjo projekta) in v Pravilniku o kazalcih in
merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
(Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07),
ki se glede na določbo 8. člena Pravilnika o
kazalcih in merilih znanstvene in strokovne
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uspešnosti (Uradni list RS, št. 41/09) uporablja do 31. 12. 2009, razen določb prvega
odstavka 7. člena, 8., 9. in 10. člena pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Pravilnika o
kazalcih in merilih). Vsi navedeni dokumenti
so sestavni del razpisne dokumentacije in
so objavljeni na spletni strani agencije.
Raziskovalni projekt izvaja projektna
skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci),
ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci
ter strokovni in tehnični sodelavci.
Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, ki izpolnjuje pogoje
za izvajanje takega projekta.
Vodja projekta in izvajalci morajo imeti
za izvajanje raziskovalnih projektov proste
kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je
1700 ur ali 1 FTE) in morajo biti kot raziskovalci zaposleni v raziskovalni organizaciji,
izvajalki projekta ali imeti status zasebnega
raziskovalca.
Vodja projekta mora imeti najmanj 170
prostih raziskovalnih ur, razen direktorjev
javnih raziskovalnih zavodov. Ne glede na
določbo prejšnjega odstavka je vodja projekta lahko tudi upokojen raziskovalec z 0
urami, ki izpolnjuje vse ostale pogoje za
vodjo projekta in ima hkrati izjemne znanstvene dosežke. Projekt, ki ga vodi upokojeni raziskovalec, ima letni obseg največ
okvirno 50.000 EUR.
Navedeni pogoji se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa
Upravnega odbora agencije o izboru projektov. V okviru razpisa lahko posamezen
raziskovalec kandidira kot vodja le enega
raziskovalnega projekta. Posamezen raziskovalec lahko kandidira za vodjo novega
projekta, če je na dan 2. 10. 2009 vodja največ dveh temeljnih raziskovalnih projektov
ali največ dveh aplikativnih raziskovalnih
projektov ali hkrati največ enega aplikativnega in enega temeljnega raziskovalnega
projekta. Raziskovalec, ki je že nastopal
kot vodja enega podoktorskega projekta,
ne more več prijaviti podoktorskega raziskovalnega projekta.
Vodja raziskovalnega projekta in ena tretjina raziskovalcev v projektni skupini morajo izpolnjevati pogoje za vodjo v skladu z
29. členom zakona, Pravilnikom o kriterijih
za vodjo projekta in Metodologijo, v kateri je
med drugim določen tudi pogoj, da je vsota
kvantitativnih ocen A1, A2 in A3 večja ali enaka 1. Vodje projektov se lahko prijavijo tudi
z nižjo skupno oceno A1 + A2 + A3, če kažejo
svojo izjemnost z dosežki znotraj A«.
Projektna skupina raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje, opredeljene
v Pravilnikih o kazalcih in merilih.
Za podoktorande velja:
V primeru, da je podoktorand izkoristil
starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna
meja dvigne nad 35 let za čas dejansko
izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od
treh mesecev.
Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do dne 2. 10. 2009. Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji
prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju
projekta najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.
V okviru razpisa sta določeni dve velikosti temeljnih in aplikativnih raziskovalnih
projektov, in sicer:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
a) manjši projekti v letnem finančnem
obsegu okvirno 100.000 EUR. Prijavitelji s
področja klinične medicine imajo možnost,
da kot manjši projekt prijavijo projekt v vrednosti 50.000 EUR.
Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 3980 letnih ur cenovnega razreda A (1990 na področju klinične
medicine), 3540 letnih ur cenovnega razreda B (1770), 3100 letnih ur cenovnega
razreda C (1550) ali 2780 letnih ur cenovnega razreda D (1390) ter
b) večji projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 200.000 EUR. Prijavitelji s področja klinične medicine imajo možnost, da
kot večji projekt prijavijo projekt v vrednosti
100.000 EUR.
Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 7960 letnih ur cenovnega razreda A (3980 na področju klinične
medicine), 7080 letnih ur cenovnega razreda B (3540), 6200 letnih ur cenovnega
razreda C (3100) ali 5560 letnih ur cenovnega razreda D (2780).
Večji projekti, ki so lahko temeljni bodisi
aplikativni, morajo dodatno obvezno:
a) Aplikativni projekti:
– vključevati najmanj tri po tipu (glede
na status) različne slovenske raziskovalne
organizacije (raziskovalni zavod, univerzo
in gospodarsko družbo),
– vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti) in
– izkazovati sofinanciranje.
b) Temeljni projekti:
– vključevati najmanj dve po tipu (glede
na status) različni slovenski raziskovalni organizaciji (raziskovalni zavod ali univerzo ali
gospodarsko družbo),
– vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti) in
– izkazovati, da ima vodja projekta visoko nadpovprečne raziskovalne dosežke
(A1+A2+A3 > 11 za naravoslovje in tehniko, A1+A2+A3 > 10 za medicino in biotehniko, A1+A2+A3 > 6 za družboslovje in
A1+A2+A3 > 5 na humanistiko).
Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE)
cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.
Če je projektna skupina sestavljena iz
več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko
le tista raziskovalna organizacija, v kateri
je zaposlen vodja raziskovalnega projekta.
Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan
dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in
obveznosti.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1 in A2) in za
posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah
agencije na dan zaključka javnega razpisa
(oceni A1 in A2).
Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi Metodologije (ocena A3)
je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu:
RO) za vse tiste vodje projektov, ki so člani
programskih raziskovalnih skupin. Agencija
bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazec

ARRS-ZV-RPROG-VPETOST/2009, na katerem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.
Vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-ZV-RPROG-VPETOST-D/2009,
objavljen na spletni strani agencije in ga do
2. 10. 2009 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram@arrs.si.
Natisnjen in podpisan obrazec oddajo tudi
po običajni pošti na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 2. 10.
2009 do 12. ure. Agencija bo upoštevala
podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če
kandidat ni član programske skupine.
6. Prijava na javni razpis
Razpis bo potekal v dveh fazah. Vsi prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo z obrazcem ARRS-ZV-JR-Prijava/2009-I.
Prijava na javni razpis se kot Prijavna
vloga (Application form) na obrazcu ARRSZV-JR-Prijava/2009-I izpolnjuje na spletnem
portalu agencije eObrazci http://www.arrs.
gov.si/eObrazci/. Portal lahko uporabljajo
raziskovalci, vpisani v evidence agencije,
skrbniki spletnega portala eObrazci v RO,
zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov
RO in dodatni uporabniki.
Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA,
SIGOV-CA, NLB-CA ali POSTArCA),
– z uporabniškim imenom in geslom
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v
RO ali agencija).
Podrobna obrazložitev postopka prijave
in pridobitve gesla je v prilogi razpisa.
Prijavni obrazec se istočasno izpolnjuje v
slovenskem in angleškem jeziku – izpolnjen
mora biti v obeh jezikih.
7. Merila za ocenjevanje
Merila za ocenjevanje raziskovalnih projektov
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so
definirani v Pravilniku o projektih, Pravilniku
o kriterijih za vodjo projekta in Pravilnikih o
kazalcih in merilih, metoda ocenjevanja pa
v Metodologiji.
Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo potekal v dveh fazah:
Faza I.
a) Predizbor
Agencija skladno z Metodologijo določi
raziskovalce, vpisane v evidence agencije,
ki se lahko avtomatično uvrstijo v drugi krog
ocenjevanja. Skladno z Metodologijo izbrani
raziskovalci na osnovi uvrstitve po vrstnem
redu po skupni oceni A1+A2+A3 na seznamu
znotraj področja, so o možnosti avtomatične
uvrstitve v drugi krog ocenjevanja projektov
obveščeni ob objavi javnega razpisa. Ocene za vrednosti A1 in A2 iz baze SICRIS so
izračunane na dan 22. 7. 2009. V primeru,
da se prijavijo na razpis, v prijavni vlogi za I.
fazo napišejo zgolj naslov projekta in izpolnijo administrativne podatke. Če prijave ne
oddajo do zaključka razpisa, se ne morejo
uvrstiti v II. fazo izbora kot projekti kategorije
A. Število tako izbranih raziskovalcev je približno enako predvidenemu številu izbranih
projektov.
Predizbora ni pri interdisciplinarnih raziskavah in pri podoktorskih projektih.
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b) Izbor na razpisu
Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih
v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila v
dve kategoriji, A in B:
Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A, se določijo iz projektov znotraj področja po padajočih ocenah B1+B2+B3. Projekti
A kategorije še niso izbrani za financiranje.
Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B so projekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A. Projekti kategorije B se zavrnejo. V
kategorijo B se uvrstijo vsi projekti, ki imajo
oceno B1+B2+B3 nižjo kot 12.
Faza II.
Prijavitelje, ki so uvrščeni v II. fazo izbora
projektov (kategorija A), agencija pozove, da
v roku treh tednov na obrazcu ARRS-ZVJR-Prijava-2009-II (v nadaljnjem besedilu:
prijavna vloga – II. faza) oddajo dopolnitev
predloga raziskovalnega projekta na spletnem portalu eObrazci.
Sestavni del prijave za II. fazo je tudi
projektna sestava. Projektne sestave iz prijavne vloge – II. faza ob podpisu pogodbe
ni mogoče spreminjati.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa
gospodarska družba, bodo morali v II. fazi skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2009-8
z dne 17. 6. 2009, predložiti tudi izpolnjen
Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
ARRS-ZV-JR-Prijava/2009-II-DP.
8. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2010 znaša okvirno
16.000.000 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri
dodelitvi sredstev za sofinanciranje v letu
2010 upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah, da se razmerje sredstev med
vedami v letu 2009 okvirno ohranja.
Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije
in finančnem načrtu agencije. V primeru, da
bo s proračunom zagotovljeni obseg sredstev višji, bodo pri izboru upoštevane za ta
namen določene prioritete v okviru programa dela in finančnega načrta agencije.
Temeljne projekte bo agencija financirala
do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do
75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj
aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s
strani drugih zainteresiranih uporabnikov in
predložiti dokazila o sofinanciranju projekta
(pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na
vrednost cene raziskovalne ure ob začetku
financiranja. Če gospodarska(e) družba(e)
samostojno prijavlja(jo) aplikativni projekt
(brez raziskovalnih organizacij soizvajalk
iz vrst javnih raziskovalnih organizacij), ne
potrebuje(jo) dokazila o sofinanciranju projekta, mora(jo) pa svoj delež sofinanciranja
izkazati v finančnih poročilih.
Glede na obremenitve raziskovalcev z
raziskovalnimi urami, ki so financirane iz
proračuna Republike Slovenije, bo agencija,
v skladu z določili Uredbe o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04,
32/05, 26/06, 80/07 in 89/08), financirala
posameznega raziskovalca glede na delež
zaposlitve za raziskovanje, vendar največ
1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posame-

– Razpis za projekte« in obvezno oznako
prijave (ARRS-ZV-JR/2009-I.../...), z oznako
vede na ovojnici (prepišite vedo iz točke 7
prijavnega obrazca) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni ali elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če je oddana
na spletni portal ARRS eObrazci oziroma
prispe v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do petka, 2. 10. 2009, do 12. ure. Kot pravočasne
se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno
po pošti iz Slovenije do 2. 10. 2009 do 12.
ure (poštni žig).
11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani
obliki (točka 11.1. – elektronska; točka 11.2.
– elektronska in pisna;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v
skladu s Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list, št. 23/09).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
12. Datum odpiranja prijav: komisija za
odpiranje prijav bo v sredo, dne 7. 10. 2009,
ob 10. uri na sedežu Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla
vse v roku dostavljene in pravilno označene
prijave.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o projektih, ki se zavrnejo
po I. fazi izbora, predvidoma do konca decembra 2009. Prijavitelji bodo obveščeni o
izboru projektov po zaključku II. faze izbora,
predvidoma v aprilu 2010.
14. Način, oblika in rok za predložitev
prijav – II. faza: postopek oddaje prijav bo
podoben postopku v I. fazi. Prijavitelji, ki se
bodo uvrstili v II. fazo, bodo o načinu, obliki
in roku predložitve prijavnih vlog pisno obveščeni.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/).
15.2. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma
na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana oziroma na tel. 40-05-910
(Vanja Rodič, Almira Bremec, Alja Kastelic
Primc in Mateja Gašpirc).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

zni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v
obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s
170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170
ur. Med izvajanjem projekta je lahko število
ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi
0 ur.
9. Čas trajanja raziskovalnih projektov
Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 5. 2010.
Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve
leti. Izbranemu raziskovalnemu projektu bo
dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar
pomeni, da je s tem določen letni obseg
raziskovalnih ur za vsa leta trajanja projekta
na tem razpisu.
10. Izbor raziskovalnih projektov
Sklep o izboru raziskovalnih projektov
10.1. – I. faza
Prijave bodo ocenjene po postopku in na
način, kot ga določata Pravilnik o projektih
in Metodologija.
Strokovno telo pripravi predlog seznama
projektov, ki gredo v II. fazo izbora (kategorija A; glej točko 7 javnega razpisa) ter predlog seznama projektov, ki se zavrnejo po
I. fazi izbora (kategorija B) in ju posreduje v
obravnavo ZSA.
ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama projektov
kategorije A, ki gredo v II. fazo izbora prijav,
in predlog seznama projektov kategorije B,
ki se zavrnejo po I. fazi izbora. Predlog sklepa posreduje v odločitev Upravnemu odboru
agencije.
10.2. – II. faza
Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog
finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov po drugem krogu ocenjevanja in ga posreduje v odločitev
Upravnemu odboru agencije. Upravni odbor
agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o
izboru raziskovalnih projektov.
11. Način, oblika in rok za predložitev
prijav – I. faza
11.1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim
podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-ZVJR-Prijava/2009-I na spletni portal ARRS
eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO
in vodja raziskovalnega projekta). Prijave
morajo biti oddane do vključno petka, 2. 10.
2009 do 12. ure.
Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog
ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker
lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
11.2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga odda v elektronski
obliki kot nepodpisana (na spletni portal
agencije eObrazci) in v pisni obliki, ki mora
biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO
in vodje raziskovalnega projekta in žigom
RO.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah, z oznako »Ne odpiraj – Prijava
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Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08,
58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D,26/09
(31/09 popr.) in 59/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Rebalansa proračuna Republike Sloveni-
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je za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09
in 59/09), Zakona o štipendiranju (Uradni
list RS, št. 59/07 in 63/07 – popr., 40/09),
(v nadaljevanju: ZŠtip), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 93/05, št. 127/2006 –
ZJZP), Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št 31/06), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–
2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09),
Operativnega programa razvoja človeških
virov 2007–2013, ki ga je komisija potrdila
z odločbo št. K (2007) 5744 dne 21. 11.
2007 (CCI 2007 SI 051 PO 001), Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija
2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999,
Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o
splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu, drugega
odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstvenoizobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega
načrta 2009 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom št. 47602-14/2009/3 dne 24. 6. 2009,
Soglasja OU št. 3083-5/2008/256 z dne
6. 8. 2009 k pogodbi o prenosu nalog in
Sklepa OU št. 1/3/03-0-MDDSZ z dne 6. 8.
2009 o potrditvi instrumenta Javni razpis
za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009, Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja enotnih
regijskih štipendijskih shem za
šolsko/študijsko leto 2009/2010
1. Posredniško telo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Ime oziroma naziv in sedež agenta, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: agent, ki bo izvedel vse postopke
za dodelitev sredstev, je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agent).
3. Predmet javnega razpisa
Podlaga za razpisano aktivnost je Operativni program razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, in sicer v 1. razvojni
prioriteti »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru 1.3 prednostne
usmeritve »Štipendijske sheme«.
Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij nosilcem enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljevanju upravičenec) od šolskega/študijskega leta 2009/2010 dalje do zaključka
izobraževanja. Izbirale se bodo operaci-
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je na osnovi programov, ki opredeljujejo
izvajanje enotnih regijskih štipendijskih
shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotne regijske štipendijske
sheme oziroma samoupravnimi lokalnimi
skupnostmi in državo.
Na osnovi izbranega programa bo
upravičenec izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih štipendij dijakom12 ter študentom (v nadaljevanju: štipendistom)
za izobraževanje na posamezni ravni in
posameznem javno veljavnem izobraževalnem programu poklicnega, srednješolskega izobraževanja in javno veljavnem
študijskem programu od šolskega/študijskega leta 2009/2010 dalje do zaključka
tega izobraževanja.
Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo
delodajalcem v regijah zagotovilo ustrezne
kvalificirane kadre za prenos novih znanj
in tehnologij v smeri pospešitve razvoja
produktov in storitev. Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravičenca pri
izvajanju dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem.
4. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih
shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotnih regijskih štipendijskih
shem oziroma samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in državo. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:
– usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni
regiji;
– dviga ravni izobrazbene strukture;
– znižanja strukturne brezposelnosti;
– vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje
izšolanih kadrov v regiji;
– spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje
razvoja kadrov skladno s potrebami trga
dela.
Cilj izbranih operacij za šolsko/študijsko leto 2009/2010 je vključiti 300 delodajalcev ter sofinancirati štipendije 1400 štipendistom za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem
programu od šolskega/študijskega leta
2009/2010 dalje do zaključka tega izobraževanja, vendar najdlje do 30. 9. 2015.
5. Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
Na razpis lahko kandidirajo prijavitelji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih
pogojev:
– so subjekti spodbujanja razvoja na
regionalni ravni, ustanovljeni v skladu z
29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS, št. 93/05, št. 127/06 – ZJZP), s strani zveze ali občine za izvajanje splošnih
razvojno pospeševalnih nalog v regiji in
zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta
regije in regionalnega razvojnega sveta,
ki imajo medsebojna razmerja z zvezo ali
občinami določene s pogodbo, in so vključeni v evidenco subjektov spodbujanja pri
organu, pristojnemu za regionalni razvoj,
21
Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega
spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.

– so pravne osebe na katere je bila
prenesena obveznost izvajanja regijskih
štipendijskih shem (prijavitelj mora k prijavi predložiti ustrezno dokazilo o prenosu
pristojnosti),
– so samoupravne lokalne skupnosti.
Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje osnovne pogoje:
1. je registriran za opravljanje dejavnosti iz prve alineje prejšnjega odstavka
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
oziroma ima te dejavnosti opredeljene v
svojem ustanovitvenem aktu, oziroma je
samoupravna lokalna skupnost;
2. zoper prijavitelja ali njegovega zakonitega zastopnika ni izdana pravnomočna sodba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, zlasti hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine
pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti, pranje denarja;
3. ni v postopku prisilne poravnave
ali stečaja;
4. zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran;
5. razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo
razpisanih vsebin;
6. je finančno in poslovno sposoben
izvesti razpisane vsebine;
7. za program, ki ga prijavi na javni
razpis agenta, predhodno ni pridobil sredstev iz državnega proračuna ali sredstev
EU, razen sredstev občinskih proračunov,
vendar ne za iste upravičene stroške, ki jih
prejme sofinancirane preko sredstev ESS.
Prijavitelj se na razpis prijavi s programom, ki opredeljuje izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem ter oceno potreb
delodajalcev po kadrih.
6. Merila za izbor
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji in izpolnjujejo
pogoje iz 5. točke tega razpisa. Vloge se
bodo ocenjevale na osnovi splošnih in razmejitvenih meril.
Največje možno število točk, ki jih prijavitelj lahko prejme pri splošnih merilih,
je 30 točk. Pri posameznemu merilu oziroma razdelku merila je možno prejeti 0
ali 5 točk. Minimalno zahtevano število
točk, ki jih prijavitelj mora prejeti, da se bo
vloga uvrstila v nadaljnji postopek, je 20
točk, pri čemer mora prijavitelj pri sklopu
merila »Skladnost s cilji prednostne usmeritve« doseči vseh 10 točk. Če prijavitelj
po splošnih merilih ne pridobi minimalno
zahtevanega števila točk, se vloga kljub
pravočasnosti in popolnosti ne bo ocenjevala in bo prijavitelj izločen iz nadaljnjega
postopka.
Razmejitveno merilo se bo uporabljalo
v primeru, če bo vsota vseh zaprošenih
sredstev s strani prijaviteljev višja od razpisanih sredstev.
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Splošna merila:
Merilo

Opis

Ocena

Skladnost s cilji prednostne usmeritve (operacija bo prispevala k spodbujanju vpisa na tiste vrste in področja izobraževanja, ki omogočajo zaposljivost glede na potrebe
gospodarstva in trga dela ter k vračanju izšolanih kadrov
iz univerzitetnih središč v regijo)

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

5 točk

5 točk

Vpliv na trajnostni razvoj in enake možnosti
(operacija bo z enakovrednim vključevanjem spodbujala Program ima pozitiven vpliv na spodbujanje trajnostnega
uveljavljanje koncepta enakih možnosti)
razvoja.

5 točk

Program ima pozitiven vpliv na enake možnosti (predvsem
mora biti zagotovljena enakost med spoloma oziroma preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki
se nanaša na področje zagotavljanja enakih možnosti in
16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006).

5 točk

Ukrepi informiranja in obveščanja javnosti

Priprava promocijskega načrta, s katerim se bo zagotovila
širša promocija in posledično večja vključenost delodajalcev
in štipendistov.

5 točk

Reference oziroma predhodne izkušnje pri izvajanju
projektov v okviru evropske kohezijske politike oziroma
ostalih programov pobud skupnosti

Prijavitelj ima predhodne izkušnje pri izvajanju evropskih
projektov kohezijske politike, kot npr. PPS Equal, programih
čezmejnega sodelovanja Interreg ipd.

5 točk

Skupaj največ:

30 točk

Razmejitveno merilo: Indeks razvojne ogroženosti
Indeks razvojne ogroženosti
regije.

V skladu z Zakonom o štipendiranju se v primeru nezadostne višine
razpisanih sredstev upošteva indeks razvojne ogroženosti (IRO) regije. Pri vlogah, ki jih prijavljajo samoupravne lokalne skupnosti se upošteva IRO regije v katero je samoupravna lokalna skupnost vključena.

Točke iz merila indeks razvojne
ogroženosti se določajo glede
na uvrstitev regije oziroma
samoupravne lokalne skupnosti, skladno s Sklepom o
razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 23/06)

Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene po
stopnji svoje razvitosti od vključno 131 navzgor.

5 točk

Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene po
stopnji svoje razvitosti od vključno 114 do 131.

4 točke

Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene po
stopnji svoje razvitosti od vključno 97 do 114.

3 točke

Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene po
stopnji svoje razvitosti od vključno 80 do 97.

2 točki

Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene po
stopnji svoje razvitosti od 80 navzdol.

1 točka

Postopek izbora v primeru, ko zaprošena
sredstva presegajo razpisana
Postopek izbora z razmejitvenim merilom se bo izvedel v primeru, če bo vsota
vseh zaprošenih sredstev po končanem postopku ocenjevanja na osnovi splošnih meril
(prijavitelji, ki bodo dosegli vsaj 20 točk)
višja od razpisanih sredstev.
Postopek izbora je sestavljen iz treh spodaj opisanih korakov:
1. korak
Kolikor višina zaprošenih sredstev po
končani fazi izbora s splošnimi merili pre-

sega višino razpisanih sredstev, se višina
zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja pomnoži s količnikom 1. Količnik 1 se
izračuna tako, da se število prejetih točk iz
razmejitvenega merila (IRO) deli s številom
vseh prejetih točk pri IRO (5).
2. korak
Kolikor po množenju iz prvega koraka
niso razdeljena vsa sredstva iz razpisa, ali
v kolikor seštevek sredstev podeljenih po
prvem koraku presega višino razpisanih
sredstev, se izračunane zneske iz 1. koraka
pomnoži z novim količnikom 2. Vrednost no-

vega količnika 2 se določi z razmerjem med
višino razpisanih sredstev in seštevkom
sredstev, ki bi bila podeljena posameznim
prijaviteljem po izvedenem 1. koraku.
Kolikor je rezultat (sredstva, ki bi bila podeljena) po drugem koraku pri posameznem
prijavitelju višji od zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja, se mu priznajo samo
sredstva v višini zaprošenih sredstev.
3. korak
Po izločitvi prijaviteljev, ki so jim po 2. koraku dodeljena sredstva v zaprošeni višini,
se preostanek sredstev dodeli preostalim
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prijaviteljem sorazmerno z upoštevanjem
sledečega količnika 3.
Vrednost količnika 3 se določi z razmerjem med višino še nerazdeljenih skupnih
razpisanih sredstev iz JR po koraku 1 in 2
in seštevkom nepodeljenih zaprošenih sredstev posameznih prijaviteljev, izračunanih v
predhodnem koraku.
Postopek iz 3. koraka se ponavlja, dokler
niso dodeljena vsa razpisana sredstva.
7. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis za izbor operacij
Javni razpis za izbor operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativ-

nega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete:
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve 1.3.
»Štipendijske sheme«.
Višina sredstev, ki bo na razpolago za
sofinanciranje predmeta javnega razpisa za
obdobje od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2015 znaša
skupaj 9.000.000,00 EUR, od tega predvidoma 1.500.000,00 EUR za izvajanje dejavnosti
enotnih regijskih štipendijskih shem (25.000
EUR za leti 2009 in 2010, 15.000 EUR pa
za leta 2011, 2012, 2013, 2014 ter 2015 na
posameznega upravičenca) ter predvidoma
7.500.000,00 EUR za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, in sicer:

Načrtovana višina sredstev

(v EUR)

PP 9234 – Štipendijske sheme ESS – 07-13 – EU (85%)

7.650.000,00

PP 9246 – Štipendijske sheme ESS – 07-13 – slovenska udeležba
(15%)

1.350.000,00

Skupaj

9.000.000,00

8. Obveznosti izbranih upravičencev
Na podlagi izdanega sklepa o izbiri operacije in podpisane tristranske pogodbe o
sofinanciranju mora upravičenec:
– izvesti javni razpis za podelitev štipendij v skladu z veljavnimi predpisi,
– skleniti večstransko pogodbo o dodelitvi štipendije,
– v večstranski pogodbi o dodelitvi štipendije zavezati delodajalca, da je dodeljevanje sredstev za sofinanciranje kadrovskih
štipendij namenjeno izključno za namene,
določene s to pogodbo ter da bo po zaključku izobraževanja, za katerega je prejel
štipendijo, s štipendistom, ki ga je štipendiral, sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim
delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor
je trajalo štipendijsko razmerje oziroma, da
zagotovi, da se štipendist zaposli v regiji,
– pripraviti ter skupaj s podpisano pogodbo posredovati agentu planirano dinamiko
izplačil (obr. ISARR-06),
– sredstva uporabiti strogo namensko,
izključno za izvajanje upravičenih aktivnosti
v skladu s pogodbo o sofinanciranju,
– pred izvajanjem operacije si urediti
ustrezno ločeno računovodsko kodo in voditi
ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje operacije,
– obvezno hraniti vsa dokazila, ki so podlaga za pripravo zahtevka za izplačilo v skladu z navodilom PT in agenta,
– pripraviti in posredovati agentu podatke za vnos v informacijski sistem organa
upravljanja ISARR na ravni operacije v skladu z navodili organa upravljanja in posredniškega telesa za potrebe spremljanja in
poročanja o izvajanju aktivnosti,
– v sistem ISARR vnesti v skladu z navodilom PT in agenta predpisane podatke
in dokazila za namen priprave zahtevkov
za izplačila ter potrebe spremljanja in poročanja,
– posredovati agentu vsa potrebna dokazila, katere ni možno vnesti v sistem ISARR,
– posredovati agentu podpisan in ožigosan izpis zahtevka za izplačilo ter ostale
obrazce,
– pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo predpisalo posredniško

telo oziroma agent ter na njihovo zahtevo
pripraviti izredna poročila s predpisano vsebino in rokom izdelave,
– posredovati podatke o vrsti in področju izobraževanja oziroma o izobraževalnem
programu, za katerega se razpisujejo štipendije, o številu razpisanih štipendij, o zaključku
izobraževanja in zaposlitvi štipendistov po
zaključku izobraževanja ter druge podatke, ki
jih določi agent ali posredniško telo,
– izvajati naloge informiranja in obveščanja javnosti v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2007–2013 in poročati o njihovem
izvajanju,
– preprečevati, odkrivati, evidentirati in
odpravljati nepravilnosti na nivoju operacije
in projektov,
– zagotavljati revizijsko sled in hrambo
vseh dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi,
– zagotavljati možnost nadzora porabe
sredstev s strani organa upravljanja, revizorjev in ostalih nadzornih organov na nivoju
EU in RS, vključno s posredniškim telesom
in agentom, in ukrepati skladno z njihovimi
priporočili ter o tem obveščati posredniško
telo, agenta in organ upravljanja,
– agenta in posredniško telo obveščat o
vsaki spremembi stanja v zvezi s to pogodbo, ki so bistvenega pomena za izvajanje
pogodbe oziroma operacije.
V primeru, da štipendist v času trajanja
izobraževanja zamenja izobraževalni program, to ne vpliva na pravico do sofinanciranja kolikor se delodajalec in štipenditor s
spremembo strinjata.
Ne glede na spremembe je sofinanciranje upravičeno le eno leto za posamezni
letnik na isti stopnji izobraževanja.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Obdobje upravičenih stroškov:
– za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko
leto 2009/2010 od 1. 4. 2009 do vključno
30. 9. 2015;
– za posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij za dijake od 1. 9. 2009 do zaključka

izobraževanja na izbranem izobraževalnem
programu, vendar najdlje do 30. 6. 2015
ter za študente od 1. 10. 2009 do zaključka
izobraževanja na izbranem izobraževalnem
programu vendar najdlje do 30. 9. 2015.
Obdobje upravičenih javnih izdatkov za
izplačilo iz proračuna:
– za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem od podpisa tristranske pogodbe o sofinanciranju do 31. 12.
2015;
– za posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij za dijake od 1. 9. 2009 do 31. 12.
2015 ter za študente od 1. 10. 2009 do
31. 12. 2015;
Rok za izstavitev končnega zahtevka za
izplačilo agentu (tako za stroške izvajanja
dejavnosti kot tudi za stroške posrednega
sofinanciranja štipendij) je 20. 10. 2015.
10. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sofinanciranje upravičenih stroškov je
kot javni izdatek iz državnega proračuna
določen v razmerju:
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe: 15%.
11. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti za sofinanciranje upravičenih stroškov je 85% javnih
izdatkov državnega proračuna.
12. Višina sofinanciranja in dokazovanje
upravičenosti stroškov
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem operacij. Upravičeni
stroški ter dokazila za izkazovanje stroškov
so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji tega razpisa.
12.1 Upravičen strošek za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij
Upravičen strošek za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je štipendija. Višina posrednega sofinanciranja kadrovskih
štipendij znaša 50% dodeljene kadrovske
štipendije brez dodatkov s strani delodajalca, vendar največ v višini 30% minimalne
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plače, pri čemer sofinancirana kadrovska
štipendija ne sme biti nižja kot je določena v
Zakonu o štipendiranju.
Upravičenec ni upravičen do sofinanciranja za dijake v zadnjem letniku srednjih šol
za mesec julij in avgust.
12.2. Upravičeni stroški za izvajanje
dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih
shem
Za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih
štipendijskih shem so upravičeni stroški:
– plača osebe na operaciji in drugi stroški zaposlenega, ki izvaja to dejavnost pri
upravičencu v sorazmernem deležu oziroma
v celoti, ki ga nameni za to delo v skladu s
Katalogom upravičenih stroškov, ki ga je
izdal OU (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca; nadomestilo stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in z
dela); nadomestila plače, če jih delodajalec
ne refundira iz drugih virov (začasna zadržanost zaradi bolezni ali poškodbe) ter drugi
osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, dodatno pokojninsko zavarovanje)).Stimulacija v okviru plače se omeji do največ 15% osnovne
plače skladno z internimi akti delodajalca,
ki urejajo to področje. Podlaga za določitev
višine upravičenih stroškov dela za izvajanje dejavnosti se določi z normativom 100
štipendistov na zaposlenega. Sofinanciranje
upravičenih stroškov za izvajanje dejavnosti
enotnih regijskih štipendijskih shem za posamezno koledarsko leto obdobja financiranja ne sme preseči skupne višine 25.000
EUR za leti 2009 in 2010 in 15.000 EUR
za leta 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015,
na posameznega upravičenca. Stroški dela
zaposlenih na operaciji, ki niso upravičeni
do sofinanciranja:
– prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene, kot npr.
življenjska, nezgodna in druga zavarovanja,
drugo dodatno zdravstveno in pokojninsko
zavarovanje;
– razne bonitete;
– letne stimulacije in druge nagrade
ter mesečne stimulacije v višini nad 15%
osnovne plače;
– plače in drugi stroški dela direktorjev
nosilcev enotnih regijskih štipendijskih shem
ali samoupravne lokalne skupnosti;
– vsi ostali stroški dela, ki niso opredeljeni kot upravičeni stroški.
– stroški informiranja in obveščanja javnosti (stroški objav v medijih in objave oddaj
v medijih; stroški oblikovanja, priprave na
tisk, tiska, dostave gradiv; stroški izdelave ali nadgradnja spletnih strani ter stroški
nastopov na sejmih in razstavah). Višina
stroška informiranja in obveščanja znaša
največ 3.000 EUR v letu 2009, v nadaljnjih
letih pa največ 1.000 EUR na leto. Pri strošku informiranje in obveščanje javnosti DDV
ni upravičen strošek.
– posredni (operativni) stroški (pisarniški
material in storitve, najemnina, čistilni material in storitve, elektrika, ogrevanje, voda,
stacionarni telefon, poštne storitve, komunalne storitve – skupaj do 10% neposrednih
upravičenih stroškov operacije za izvajanje
dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih
shem).
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja

vajanja enotnih regijskih štipendijskih shem
za šolsko/študijsko leto 2009/2010«.
V primeru poziva za dopolnitev vloge,
morajo biti le te označene enako kot vloga:
»Ne odpiraj – dopolnitev prijave na Javni
razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih
regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2009/2010«.
Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici
tudi osebno v vložišču sklada v času uradnih
ur Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico
na naslov naročnika.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu kot so bile
predložene. Neustrezno označene ovojnice
in ovojnice prejete po roku za oddajo vlog,
bodo vrnjene pošiljatelju.
Rok za oddajo vlog je 20. 8. 2009.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog bo potekalo na Javnem
skladu RS za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Odpiranje vlog bo enkratno, javno in sicer najkasneje v sedmih dneh po roku za
oddajo vlog. Natančen datum odpiranja bo
objavljen na spletnih straneh sklada. Vodila
ga bo strokovna komisija za izvedbo postopkov javnega razpisa, ki jo imenuje direktor
sklada. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene
ovojnice, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile predložene.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s
sklepom zavrže.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma
prejema zadnje popolne vloge.
Na podlagi predloga komisije bo direktor sklada izdal sklepe o izboru prejemnikov sredstev. V roku iz prejšnjega odstavka
bodo vsi prijavitelji, ki niso bili izbrani, obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev.
Zoper sklep o izboru lahko prijavitelj vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa
na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
O pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v roku 15 dni s
sklepom. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletnem naslovu www.sklad-kadri.si ter na
sedežu Javnega sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, vsak
delovni dan v času uradnih ur.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge,
mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma
najkasneje šest dni pred potekom roka za

Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007–2013.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES, ni
predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo še deset let po zaključku programa.
Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki dokazujeta upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti
mora vsaj:
– vse originalne račune;
– vsa dokazila o plačilu:
– vsa dokazila o upravičenosti stroška,
skupaj z metodologijo izračuna;
– pogodbo o sofinanciranju z vsemi prilogami in aneksi.
Upravičenec je dolžan ustrezno urediti
ločeno računovodsko kodo, na osnovi katere bo vodil in spremljal porabo sredstev
za posamezne aktivnosti, tako, da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji pri agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti vsebinski, tehnični, administrativni in finančni
nadzor nad izvajanjem sofinanciranega programa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva,
agenta, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske
skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom na zahtevo predložiti vse dokumente,
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov programa, katerega sofinanciranje je predmet tega javnega
razpisa.
V primerih nadzora na kraju samem
mora upravičenec omogočiti vpogled v informacijske programe, listine in postopke v
zvezi z izvajanjem programa.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenci se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007, Zakonom
o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list
RS, št. 94/07 z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08
z dne 30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006/ES.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji
na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj –
prijava na Javni razpis za sofinanciranje iz-
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oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi sklada na spletni naslov: sabina.rajselj@sklad-kadri.si oziroma po tel.
01/434-58-80. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni
najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani sklada.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel
sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja). Če bo agent ali posredniško telo ugotovilo, da je upravičenec prejel
sredstva za stroške programa tudi iz drugih
virov financiranja ali pa so mu bila odobrena,
ne da bi o tem pisno obvestil agenta, se lahko
pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec
pa bo dolžan posredniškemu telesu povrniti
vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Če bo agent ali posredniško telo ugotovilo, da sredstva niso bila porabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena, ali
da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, se od upravičenca
zahteva takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku skupaj z zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila do dneva vračila.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Ob-5546/09
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o., na podlagi
Statuta in Pravil o oddaji naročil, objavlja
razpis
za izbiro izvajalca za »dograditev
dvigala, izvedbo novega vhoda
in zunanje ureditve s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja, izvedba nove
toplotne izolacije fasade, stropa kleti
in stropa podstrešja na objektu Trg 37,
Prevalje in izvedba toplotne izolacije
stropa kleti in stropa podstrešja na
objektih Trg 33, 41 in 42, Prevalje«
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; tel.
+386(1)300-88-11, faks +386(1)431-83-32;
kontaktna oseba: Andrej Kos, e-pošta: andrej.kos@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del in dela, ki jih je treba izvesti
Naročnik je investitor dograditve dvigala,
izvedbe novega vhoda in zunanje ureditve
s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, izvedba nove toplotne izolacije fasade, stropa
kleti in stropa podstrešja na objektu Trg 37,
Prevalje, in investitor izvedbe nove toplotne
izolacije stropa kleti in stropa podstrešja na
objektih Trg 33, 41 in 42, Prevalje.
Predvideni rok za zaključek del: 18. 12.
2009.
3. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo
Vso dokumentacijo v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani ponudniki pridobijo:
– na spletni strani naročnika: www.nspiz.si,
– v tajništvu Nepremičninskega sklada
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI. nadstropje), vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške v zvezi s pripravo in
predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
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4. Predložitev ponudbe in rok za oddajo
ponudb
Rok za oddajo ponudbe je 31. 8. 2009
do 10. ure.
Ponudbe morajo biti predložene v pisni
obliki. Nepopolne in nejasne ponudbe lahko naročnik izloči. Prav tako bodo izločene
vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli
fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Ponudbe z oznako
»Ne odpiraj – ponudba – Dograditev dvigala in toplotna izolacija objektov NS PIZ na
Prevaljah« in s polnim naslovom ponudnika
na hrbtni strani kuverte je potrebno dostaviti
v zapečateni kuverti na naslov naročnika:
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5,
1000 Ljubljana.
5. Datum in kraj odpiranja ponudb:
Odpiranje ni javno in bo 31. 8. 2009 na
sedežu naročnika.
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni dolžan sprejeti ponudbe, lahko pa izvede pogajanja ali razpis
ponovi.
6. Sposobnost za izvedbo naročila bo
priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije.
7. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe
Ponudnik je dolžan predložiti bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku.
Pogoji bančne garancije so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
8. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno
na podlagi izstavljenega računa v roku 60
dni od prejema mesečne situacije oziroma
končnega obračuna.
9. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja ponudbena cena za vsa razpisana dela
v celoti.
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Ob-5567/09
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list
RS, št. 24/06, 5/07, 39/07 in 23/09) Zavod
za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica
12, 1000 Ljubljana, obljavlja
razpis
za kandidata (m/ž) za mladega
raziskovalca (MR) v letu 2009 pri
izbranem mentorju na naslednjem
raziskovalnem področju:
1. Materiali v gradbeništvu – eno prosto
mesto pri naslednjem mentorju:
– dr. Andrijana Sever Škapin.
Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univ. dipl. kemik s povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis
na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
– ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in
povprečno študijsko oceno vseh izpitov in
vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
– ali ima zaključen znanstveni magisterij;

– znanje angleškega jezika;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva 1981); če je MR brez
finančne podpore agencije ali ministrstva,
pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto;
– zaželjeno računalniško znanje (Origin,
SigmaPlot, Word, Excel).
Če je mladi razsikovalec že vpisan na
podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni
magisterij, povprečna ocena dodiplomskega
študija ni pomembna.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer
se za enega otroka upošteva eno leto – se
starostna meja dvigne nad 28 let, za čas
dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja
za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi
služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj (brez diplome);
– vpis na podiplomski študij za pridobitev
znanstvenga naziva;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri razsikovalnem delu.
Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec – Obrazec MR-2009;
– dokazilo o izobrazbi (dokazilo o diplomi);
– dokazilo o povprečni študijski oceni
vseh izpitov in vaj (brez diplome) – uradno
potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in
vaj brez diplome, iz katerega je razvidna
povprečna študijska ocena (izračunana na
dve decimalki natančno);
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidna letnica rojstva;
– pisno izjavo kandidata, da se lahko
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo
za evidence oziroma sezname, določene s
Pravilnikom o usposabljanju in financiranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07,
39/07 in 23/09) – Obrazec Izjava št. 2;
– pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev
– Obrazec Izjava št. 3.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter z obvezno navedbo mentorja,
pri katerem se želijo usposabljati, 10 dni
po objavi, s priporočeno pošto na naslov:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva
ulica 12, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis
za mladega raziskovalca za raziskovalno
področje – materiali v gradbeništvu«. Na
ovojnici mora biti navedeno ime in priimek
pošiljatelja.
Razpisna dokumentacija:
– Celotno besedilo javnega razpisa.
– Prijavni obrazec (Obrazec MR/2009).
– Izjava št. 1.
– Izjava št. 2.
– Izjava št. 3.
Razpisno dokumentacijo kandidati dobijo
v tajništvu direktorja Zavoda za gradbeni-
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štvo Slovenije pri Metki Pretnar (tel. 01/2804-250).
Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil
Zavod za gradbeništvo Slovenije v soglasju
z izbranim mentorjem.
Delovno razmerje bo z izbranim mladim
raziskovalcem sklenjeno za določen čas: do
največ štiri leta in šest mesecev.
Kandidati bodo o rezultatih izbora mladega raziskovalca predvidoma obveščeni
do 28. 8. 2009.
Zavod za gradbeništvo Slovenije

ciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto
2009.
V. Višina sofinanciranja
Za zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni: občinski sofinancirani delež znaša razliko največ do 50
odstotkov upravičenih stroškov obračunane
zavarovalne premije s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov.
VI. Splošni pogoji
Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Moravske Toplice in zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni
vrsti.
Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi,
koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih
javnih virov.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju,
mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo na občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice in na spletni strani
www.moravske-toplice.si, kjer je objavljen
tudi razpis.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan od 8. do
14. ure na Občinski upravi Občine Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice ali na tel. 02/538-15-12, kontaktna oseba
je Majda Lipič Prosič.
VIII. Rok in način vložitve vloge
Ne glede na način dostave morajo vloge
na razpis prispeti najkasneje do 15. 9. 2009
do 12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako
»Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Državne
pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«.
IX. Obravnava vloge
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija
in bo naslednji delovni dan po zaključku
javnega razpisa.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na
podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema finančnih sredstev. O upravičenosti do
dodelitve sredstev odloči tajnik občine s
sklepom. O odločitvi bo vlagatelj obveščen
v roku petnajst dni po odločitvi. Vlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno
vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno
pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o
dodelitvi sredstev na naslov Občine Moravske Toplice, v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna. Prepozno vložena pritožba se
zavrže.
X. Nenamenska poraba sredstev: v primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila

Št. 388/09
Ob-5573/09
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 25/2, travnik, v izmeri 1005 m2,
vpisana pri vl. št. 1358, k.o. Bršljin. Zemljišče se po planu nahaja v območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša
147.059,64 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 19/2, njiva, v izmeri 2504 m2 in
parc. št. 19/3, travnik, v izmeri 7584 m2, obe
vpisane pri vl. št. 373, k.o. Zadrže. Zemljišči se po planu nahajata v območju poselitve/območje stanovanj (stavbni zemljišči),
izklicna cena zemljišč znaša 542.880,00
EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zemljišči se prodajata v kompletu.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 21. 8.
2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo » Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap.št. _____– Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na
račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS
za javna plačila, s sklicevanjem na št. 7708/2009 za javni razpis. Ponudnikom, ki na
razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek
brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti, najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske

overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 28. 8. 2009 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/4341-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 430-00034/2009-1
Ob-5547/09
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07),
12. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 104/07) in 30. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99,
2/01, 69/02 in 28/03) objavlja Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice
javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij v letu 2009
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje
zavarovalnih premij za zavarovanje živali
v letu 2009.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša: 1.500 EUR.
III. Upravičenci in osnovni pogoji
Upravičenci oziroma končni koristniki
učinka dodeljene pomoči so zavarovanci –
kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v
Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001,
nosilci s stalnim prebivališčem oziroma
pravne osebe s sedežem v Občini Moravske
Toplice, ki so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo
zavarovalno polico s področja upravičenih
stroškov v letu 2009.
V imenu upravičencev sofinancirani del
premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
IV. Upravičeni stroški: sofinancira se
zavarovalna premija za zavarovanje živali,
skladno z nacionalnim predpisom o sofinan-
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porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na
predlog pristojnega občinskega upravnega
organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Občina Moravske Toplice
Ob-5548/09
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09), določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 8/09,
41/09, 56/09), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Krško (Ur. l.
RS, št. 67/07) in na podlagi Mnenja o shemi
»de minimis« pomoči z Ministrstva za finance (št. priglasitve: M001-5874572-2009),
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Krško za leto
2009
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško s
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so
se izvajali v razpisnem obdobju na območju
Občine Krško:
A) naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
B) svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise,
C) promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D) posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E) spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev namenjenih za izvedbo javnega
razpisa je 135.000 EUR in so zagotovljena
na proračunski postavki 5220 Sofinanciranje
razvoja malega gospodarstva.
Okvirna višina sredstev po posameznih
ukrepih znaša:
a) za ukrep A v predvideni višini
88.000 EUR,
b) za ukrep B v predvideni višini
30.000 EUR,
c) za ukrep C v predvideni višini
6.000 EUR,
d) za ukrep D v predvideni višini
6.000 EUR,
e) za ukrep E v predvideni višini
5.000 EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih
ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog
od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede
na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni
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razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom
sredstva sorazmerno znižala.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
– Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
1.1. Mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 –
ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI,
10/08, 68/08, 42/09) in izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega
2.000.000 EUR.
b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
8.800.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega
4.400.000 EUR.
1.2. Samostojni podjetniki posamezniki
(pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne
družbe smiselno upoštevajo).
1.3. Strokovna društva in združenja
na področju podjetništva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Ur. l.
RS, št. 61/06, 91/08 – odločba US RS in
95/08 – popr. odločbe US RS).
1.4. Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisna podjetja so tista, pri
katerih 25% ali več kapitala ali glasovalnih
pravic ni v lasti enega samega podjetja ali
v skupni lasti več podjetij, ki ne izpolnjujejo
opredelitve za mikro in majhna podjetja.
1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti
sedež dejavnosti na območju Občine Krško.
Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki
ima sedež dejavnosti izven Občine Krško,
kolikor ima poslovno enoto v Občini Krško, v
kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Krško (stalno bivališče)
in investira na območju Občine Krško. Če
ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine
Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe,
ki se nanašajo na poslovne enote v Občini
Krško.
2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
– so v skladu z določbami zakonodaje
o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
– so v skladu z določbami zakonodaje
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v
postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
– so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah kot jih
opredeljujejo Smernice skupnosti,
– opravljajo dejavnost razvrščeno po
Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih:
ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 104/2000; premogovništva
po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002;
kmetijstva – področje primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov ter predelava in tr-

ženje kmetijskih proizvodov iz seznama v
Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti; cestnoprometni sektor – področje
nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravljajo cestne prevoze blaga za najem
ali plačilo; podjetja, ki opravljajo dejavnosti,
ki niso upravičene do prejema pomoči po
pravilu »de minimis«,
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti
do Občine Krško ali do države (DURS itd.),
– so za isti namen že pridobili javne vire
sredstev iz lokalnih, regionalnih, državnih ali
mednarodnih virov,
– imajo podeljeno koncesijo za opravljanje zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Krško v razpisnem obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
datuma, ki je določen za oddajo vlog.
4. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti
v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno
spodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma so zanj nujno potrebna. Dodelijo
se lahko le, če imajo stimulativni učinek in
niso namenjena samo zniževanju stroškov
podjetja.
5. Sredstva bodo dodeljena prejemnikom po pravilu »de minimis«, kar pomeni
da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
upravičencu, ne bo presegel praga 200.000
EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let
pred vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči.
V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena
meja pomoči 100.000 EUR.
6. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen
ukrep samo z eno vlogo.
7. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV), pri
tistih, ki niso davčni zavezanci, se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV).
8. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga
določila pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec
dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva
nakazila prejemniku ter izgubi pravico do
pridobitve sredstev po tem pravilniku za
naslednjih pet let.
– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:
A) Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in
storitvene opreme za opravljanje dejavnosti
za katero je podjetje registrirano in katero
tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko
znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi
uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko
varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje),
– investicija, ki je predmet subvencije, se
mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti po
končani investiciji, oziroma se lahko pred
iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25% upravičenih stroškov
posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in
storitvene opreme (upoštevajo se le stalna
sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je
podjetje registrirano in katero tudi dejansko
opravlja:
– posamezna nabavna vrednost opreme
mora presegati 850 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno
sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 850 EUR, pri tem mora biti vrednost
posameznega računa najmanj 400 EUR,
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup:
telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize,
stoli, omare, regali, pulti itd.), kopirnih strojev, računskih strojev, igralnih avtomatov,
klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme
za varovanje in video nadzor; opreme, ki je
sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala),
transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu,
– v primeru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing pogodbe,
ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot
upravičen strošek za dodelitev subvencije
pa se upoštevajo samo dejansko plačani
obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica,
brez obresti).
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic
(patenti, licence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe
v nakup opreme in nematerialnih investicij.
b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2007,

javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt
na ta razpis ne smejo biti sofinancirane iz
programa vavčerskega svetovanja ali drugih
javnih virov,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
zunanje svetovalne organizacije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma
svetovalnega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne dokumentacije,
ki je predmet prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma periodičnega značaja ter niso
povezane z običajnimi obratovalnimi stroški
podjetja, kot so npr. stroški davčnega in
pravnega svetovanja, reklame ipd.,
– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na
državni oziroma mednarodni javni razpis, ki
je predmet tega ukrepa.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije.
b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2007,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2009.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško, mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2009.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško, mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
kopije potrjenih obrazce prijav delavcev v
zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno,
da so te osebe zaposlene za nedoločen
čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2007 in 2008) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2007 in 2008)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2007 in 2008) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis posamezne izvedene investicije (vrsta investicije,
razlogi zanjo itd.) in stroškovno razdelana
konstrukcija izvedene investicije (navedite
specifikacijo posameznih stroškov in računov investicije, skupno vrednost celotne investicije brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
h) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem
obdobju: kopije računov in kopije dokazil o
plačanih računih (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, iz katerega je jasno
razvidno in označeno na kateri račun se
nanaša), kupoprodajne pogodbe, pogodbe
o nakupu patenta, licence itd. Iz računov in
pogodb mora biti razvidno za katero vrsto
materialne oziroma nematerialne investicije
se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka
opreme itd.).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep A.
B) Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k
prijavam na državne in mednarodne javne
razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih
storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi
razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom
pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev
proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
so naročniki svetovalnih storitev za namen
prijave na državne in mednarodne javne
razpise,
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa ne sodijo
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f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2007 in 2008) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2007 in 2008)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2007 in 2008) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis in namen
izvedenih svetovalnih storitev (kdo je objavil razpis, naziv razpisa, datum in kraj
objave razpisa ter rok za oddajo prijav, za
kakšen namen in višino sredstev ste kandidirali, opis vsebine projekta iz prijave na
javni razpis, višina odobrenih sredstev na
razpisu, naziv svetovalca in specifikacija
ur svetovanja itd.) ter stroškovno razdelana konstrukcija svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih svetovalnih
stroškov in računov, skupno vrednost vseh
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
h) Dokazila o izvedenem svetovanju ter
stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije besedila javnega
razpisa, kopije oddanega projekta na javni
razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis,
kopije računov in dokazil o plačanih računih za svetovanje (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, iz katerega je jasno
razvidno in označeno na kateri račun se
nanaša), pogodbe itd.
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep B.
C) Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj
svojih proizvodov in storitev potencialnim
kupcem.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki,
ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali
v tujini,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi, zato prejemniki
iz predhodnih razpisov, ki so za določen
sejem ali razstavo že dobili sredstva, niso
upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa
za enak sejem ali razstavo,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice
pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu
in prevozni stroški razstavnih eksponatov.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sejmih in razstavah.
b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
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c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2007,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2009.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2007 in 2008) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2007 in 2008)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2007 in 2008) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis izvedenega
promocijskega nastopa na posameznem
sejmu ali razstavi (katerega sejma ali razstave ste se udeležili, razlogi za udeležbo, datum udeležbe, poročilo o izvedenem
nastopu in promociji) in stroškovno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo posameznih promocijskih
stroškov in računov, skupno vrednost vseh
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
h) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razstavah ter stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep C.
D) Posebno usposabljanje in dodatno
izobraževanje
Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in njihovih zaposlenih k posebnemu
usposabljanju in dodatnemu izobraževanju,
ki ga delojemalec neposredno in v pretežni
meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem
delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki
prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki niso

ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in
majhna podjetja ter samostojni podjetniki
posamezniki, ki se udeležujejo posebnih
usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter
imajo izdelan letni program usposabljanj in
izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje
predvidene vrste programov izobraževanj
in usposabljanj ter predvideno število udeležencev),
– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja za razvoj
registrirane dejavnosti podjetja (seminarji,
posveti, tečaji uporabe nove tehnologije,
strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja, določeni
preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa
so osnovna izobraževanja, ki so sestavni
del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 45% upravičenih stroškov
posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije, stroški najema prostorov in
opreme,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in
udeležencev.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno
usposabljanje in dodatno izobraževanje.
b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2007,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2009.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
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– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2007 in 2008) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2007 in 2008)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2007 in 2008) potrjene s strani AJPES-a.
g) Izdelan letni program izobraževanja
in usposabljanj podjetja za leto 2009 (vrste
programov izobraževanj in usposabljanj ter
predvideno število udeležencev).
h) Podroben vsebinski opis izvedenih
usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število
udeležencev, poimenski seznam udeležencev in delovno mesto v podjetju, razlogi za
udeležbo na izobraževanju oziroma usposabljanju) ter stroškovno razdelana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali usposabljanja (navedite specifikacijo posameznih
stroškov in računov, skupno vrednost vseh
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
i) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraževanj in stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem
računu, iz katerega je jasno razvidno in
označeno na kateri račun se nanaša), potrdila o opravljenem izobraževanju oziroma
vabilo in program posameznega izobraževanja oziroma usposabljanja (kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo potrdil).
j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep D.
E) Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja
neprofitnih strokovnih društev in združenj
na področju podjetništva, ki se ukvarjajo z
nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo
ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za
podjetnike (strokovne konference, predavanja, simpozije, seminarje, posvete itd.),
ker je izmenjava in posredovanje različnih
znanj, izkušenj in mnenj zelo pomembna za
izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost
udeležencev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti
registrirano na podlagi Zakona o društvih,
– društvo oziroma združenje mora imeti
sedež v Občini Krško in opravljati dejavnost
na območju Občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo,
– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem
obdobju,
– upoštevajo se le računi in dokazila o
plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 40% upravičenih stroškov za
posamezen namen,

E) » Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – strokovna društva in združenja«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog
pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo
zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Strokovna komisija bo po odpiranju
vlog z ogledom na terenu vzorčno preverila
resničnost podatkov.
6. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega
razpisa.
7. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
8. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo
na Občini Krško.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev, župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Krško www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Irena Mesinger, tel.
07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 25% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev, seminarjev, posvetov,
srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na
sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti
(gradiva, medijsko obveščanje).
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep E – strokovna društva in združenja.
b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
d) Kratka predstavitev vlagatelja ter vsebinsko in finančno poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 2008.
e) Vsebinsko in finančno ovrednoten program dela društva oziroma združenja za
leto 2009.
f) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih programskih aktivnosti, ki so se
izvajale v razpisnem obdobju (opis aktivnosti, razdelan stroškovnik – specifikacija
posameznih stroškov in računov, skupna
vrednost vseh stroškov po posameznih aktivnostih, datum plačila računov).
g) Dokazila o izvedenih programskih aktivnosti društva oziroma združenja ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem
obdobju: kopije računov in dokazil o plačilu
računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno
in označeno na kateri račun se nanaša).
h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep E.
V. 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.
Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo
uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu.
Člani strokovne komisije se zavežejo, da
bodo podatke varovali kot zaupne in jih
bodo uporabili izključno za namene ocenjevanja.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
torka, 15. 9. 2009, na naslov: Občina Krško,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ
14, 8270 Krško. Vloge je potrebno oddati 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:
A) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – nakup opreme in nematerialnih investicij«,
B) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – svetovalne storitve«,
C) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – promocija na sejmih in razstavah«,
D) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – usposabljanje in izobraževanje«,
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Ob-5549/09
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07 in 61/08)
in Pravilnika o finančni pomoči za razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009
(MUV, št. 18/09)
razpis
za dodelitev pomoči de minimis za
razvoj podeželja v Mestni občini Maribor
za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa in višina
sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo s pravili
o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2009 v okvirni višini 44.000 EUR
na proračunski postavki 161004 »Dopolnilne dejavnosti« za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in
nekmetijsko dejavnost.
Glede na to, da so sredstva omejena, bo
dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil
posamezni upravičenec, odvisna od števila
prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega
razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev
za posamezno naložbo je do 5.000 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
II. Upravičenci: za nepovratna sredstva
finančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo: pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v
register kmetijskih gospodarstev s sedežem
v občini oziroma njihovi družinski člani ali v
njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
III. Predmet podpore
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči ali
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še
vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 20. 9. 2008
do 18. 9. 2009; dokazilo o plačilu računa je

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek,
– kolikor kandidira upravičenec za naložbo »stroški materiala za gradnjo ali obnovo
objekta« za katero je potrebna projektna dokumentacija naložbe, predloži tudi le-to,
– kolikor kandidira upravičenec za naložbo »stroški obresti kreditov za naložbe« predloži tudi kreditno pogodbo, izračun obresti,
potrdilo o plačilu obresti.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 18. 9. 2009.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj vloga: Razpis kmetijstvo – de minimis« dostaviti na naslov:
Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul.
heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale
se bodo vloge oddane na sedežu Mestne
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v
sobi št. 15, do vključno 18. 9. 2009 do 12.
ure oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 18. 9. 2009. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov
prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo
najkasneje do 30. 9. 2009. Odpiranje vlog ni
javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga
ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni do 10. 11. 2009.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektorju za gospodarstvo,
Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta
1, soba 222/II ali 226/II. Objavljena je tudi
na spletnih straneh Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne
informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel.
22-01-387 (411) ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si, z navedbo
»Razpis kmetijstvo – de minimis«.
Mestna občina Maribor
Št.352-4/2009
Ob-5566/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809 in 61/08) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 8/09, 41/09 in 56/09) objavlja Občina
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
javni razpis
za sofinanciranje obnove starega
mestnega jedra Krško za leto 2009
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb
v starem mestnem jedru Krško in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb s
ciljem funkcionalne izrabe in izgleda.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe
ali humanitarne organizacije:

– so lastniki zgradb v predelu starega
mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do
mostu čez reko Savo,
– so ali bodo do konca razpisa pripravile
dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi
izvedle,
– so dela izvedle na podlagi veljavnega
dovoljenja,
– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2009 (do konca razpisnega
roka) z dokazilom o plačilu,
– niso prejele sredstev iz drugih razpisov,
IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih za
Projekt obnove individualnih hiš v mestnih
jedrih na proračunski postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, konto
4314 Investicijski transferi posameznikom in
zasebnikom je 70.000,00 EUR.
Od tega se namenja za:
– sofinanciranje obnove v višini 60.000,00
€ (konto 4314),
– sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije v višini 10.000,00 € (konto 4314).
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa. Najvišji odobreni
znesek po posameznem upravičencu je lahko do 20% vrednosti skupnega razpisanega
zneska. Neporabljena sredstva iz ene postavke se lahko v okviru razpisa prenesejo
na drugo postavko, če so na podlagi kriterijev tega razpisa razdeljiva.
V. Rok za izvedbo:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje
odobrenih sredstev je 31. 12. 2009.
VI. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Posamezne vloge bodo točkovane na
podlagi postavljenih meril, ki so podane skozi točkovnik:
1. Točkovnik za odobritev sredstev za
projektno dokumentacijo za:
– obnovo fasade v vidnem polju iz glavne
ulice 50 točk,
– obnovo fasade v stranskih območjih
20 točk,
– obnovo strehe 50 točk,
– dodatna podstrešna stanovanja za oddajo 100 točk,
– lokale s turistično ponudbo (spominki,
bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe …) 80 točk,
– obnovo objekta kulturne dediščine 80
točk,
– obnovo zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk,
2. Točkovnik za odobritev sredstev za
sofinanciranje izvedenih del v letu 2009:
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 150 točk, če omet močno odpada
in se zaradi dotrajanosti menja tudi stavbno
pohištvo,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne
ulice 100 točk, če se lušči zaključni sloj in je
potreba po menjavi stavbnega pohištva,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne
ulice 50 točk, če se obnavlja zaključni sloj,
– obnova fasade v stranskih območjih
40 točk,
– obnova strehe 120 točk,
– priprava dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo za vsako pridobljeno stanovanje 100 točk,
– odprtje ali dopolnitev obratujočega lokala za turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene
dejavnosti) 80 točk,
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– obnova zunanjosti objekta kulturne dediščine 180 točk,
– obnova zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk,
Večje število zbranih točk pomeni višjo
uvrstitev na prednostni vrstni red.
Občina Krško bo uvrstila prosilce tako,
da bo sofinancirala izvedbe najmanj 20% in
največ do 40% celotne vrednosti projekta na
osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih.
VII. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi.
Prijavni obrazec izpolni prijavitelj z vpisom verodostojnih podatkov.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. Prijavni obrazec,
2. Dokazila o lastništvu objektov,
3. Projektno dokumentacijo,
4. Popis del in predračunsko vrednost
investicije,
5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje
oziroma lokacijsko informacijo,
6. Soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine,
7. Fotografijo stanja pred izvedbo del,
8. Fotokopije računov in dokazil plačil
izvedenih del,
9. Izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega
razpisa.
VIII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne vloge
bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi
meril, ki so sestavni del javnega razpisa.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
ponedeljka 5. oktobra 2009 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj –
javni razpis: obnova starega mestnega jedra
Krško 2009«.
Odpiranje vlog bo izvedeno do 16. 10.
2009 v prostorih Občine Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v
roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v
roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo
podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih
sredstev.

sporta pa se upoštevajo upravičeni stroški
od 1. 1. 2009 do zaključka razpisnega postopka.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A) Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov)
A1. Urejanje pašnikov
– višina razpisanih sredstev: 4.000,00
EUR
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, pašni aparat …
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A –
primar, B1- primar in C – primar),
– fofokopijo zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika ali ortofoto posnetek z označeno površino pašnika,
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljena pašna ograja, oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj
petletno obdobje in dovoljenje lastnika zemljišča.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009-Urejanje
pašnikov«.
A2. Naložbe v travniške sadovnjake
– višina razpisanih sredstev: 2.000,00
EUR
Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih
sadik visokodebelnih dreves.
Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma do
15 sadik.
– Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju Mestne občine Slovenj

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve
sklepa vlagatelju na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega
roka, dvignejo v času uradnih ur na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško,
CKŽ 14, Krško. Dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom posreduje: Miloš Kukovičič,
tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@
krsko.si, vsak dan v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 330-10/2009
Ob-5598/09
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00, 62/00, 114/01, 20/06 in
45/08), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
(v nadaljevanju: pravilnik) v Mestni občini
Slovenj Gradec za programsko obdobje
2007–2013, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. (72/07, 76/07 in 63/08) Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE041-5883903-2007,
Mnenja Ministrstva za finance, št. priglasitve:
M001-5883903-2007/I in sprejetega Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 122/08 z dne
24. 12. 2008), objavlja Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja V Mestni občini Slovenj
Gradec v letu 2009
(skupinske izjeme in de minimis
-pokrivanje operativnih stroškov
transporta)
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Slovenj Gradec v letu 2009.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
9.000,00 EUR in za pomoči po pravilu de
minimis 13.000,00 EUR. Kolikor sredstva
na posamezni proračunski postavki ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje: urejanje pašnikov, naložbe v travniške sadovnjake, agromelioracije in ureditev poti, ki se bo izvajalo v letu
2009 in bo predmet prijave na razpis za
dodelitev sredstev na področju kmetijstva,
je lahko začeta pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški
po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka
razpisnega postopka).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de minimis; pokrivanje operativnih stroškov tran-
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Gradec, in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek, naslov, KMG-MID, davčno številko
in podpis).
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A –
primar, B1- primar in C – primar),
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja – fotokopijo,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis Kmetijstvo 2009 – Oživljanje
travniških sadovnjakov«.
A3. Agromelioracije in ureditev poti
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški izvedbe agromelioracijskih del, in ureditev dostopov (poljske
poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe del,
razen drenažna dela in material za drenažo,
oprema za namakanje in namakalna dela,
razen če taka naložba vodi k zmanjševanju
prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A –
primar, B1- primar in C – primar),
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– kopijo katastrskega načrta ali ortofoto
posnetek z označeno površino predvidenih
agromelioracij,
– program del, ki ga pripravi KGZS Celje,
Izpostava Slovenj Gradec.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investi-
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cija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov GERK ID 1100-njive,
vrtovi; GERK ID 1130-začasni travniki ali
– 2 ha travnikov in ekstenzivnih sadovnjakov GERK ID 1222 - ekstenzivni sadovnjaki; GERK ID 1300- trajni travniki (če je
katastrska kultura travnik) ali
– 4 ha pašnikov GERK ID 1300-trajni
travniki (če je katastrska kultura pašnik);
GERK ID 1330 - gorski pašniki ali
– 8 ha gozdov GERK ID 200 - gozd
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov, hmeljišč GERK ID 1160 - hmeljišča,
GERK ID 1211 - vinogradi, GERK ID 1221 intenzivni sadovnjaki, GERK ID 1240 - ostali
trajni nasadi,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah GERK ID- 1190-rastlinjaki, GERK ID 1180 - trajne rastline na
njivah.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009 - Agromelioracije in ureditev poti«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
Pokrivanje operativnih stroškov transporta
– višina razpisanih sredstev: 13.000,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški transporta na
odročnih območjih Mestne občine Slovenj
Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli, način
izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta,
– predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom
prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Podpore se ne dodelijo za financiranje
prevoza na rednih, lažje dostopnih progah.
Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov za prevoz.
Upravičenci so:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Pokrivanje operativnih stroškov transporta
(A – de minimis, B – de minimis in C – de
minimis),
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
transporta,
– seznam lokalnih, odročnih prog, (mreža) organiziranega transporta na odročnih
območji z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009 do
zaključka razpisa.

Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis Kmetijstvo 2009 - pokrivanje
operativnih stroškov transporta«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu
de minimis), ki se bo izvajala v letu 2009
in bo predmet prijave na ta razpis je lahko
začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa
oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi
sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 10. decembra 2009, upravičenci
pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno
izvedena dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z
zahtevkom za izplačilo sredstev. Za pomoči
dodeljene po uredbi za skup. izjeme pa velja
pravilo iz II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, osebno v sprejemni pisarni - vložišču občine do vključno 12. 9. 2009
(velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009 (ter
ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«. V
primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2009,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Do višine porabe sredstev imajo prednost
vlagatelji, ki sredstev za ta ukrep v preteklosti še niso prejeli. Kolikor sredstva ne
bodo izkoriščena, pa bodo sredstva dodeljena tudi vlagateljem, ki so v prejšnjih letih
sredstva za ta namen že prejeli.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog bo najkasneje do 16. 9. 2009.
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Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na podlagi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj
Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi
sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih
sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Slovenj
Gradec: http://www.slovenjgradec.si ali pa
jo v tem roku zainteresirani brezplačno dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani po tel. 02/88-121-24 ali osebno pri Marijanu Klemencu ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-5600/09
Občina Prevalje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in Občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07), Letnega programa, ki ga je sprejel
Občinski svet Občine Prevalje na svoji 18.
redni seji dne 18. 12. 2008 in Posamičnega
programa št. 478-0023/2009-06 z dne 3. 8.
2009 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje; Sedež upravljavca stavbe:
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
2. Opis predmeta prodaje: zemljišča
parc. št. 134/9-gospodarsko poslopje, v izmeri 120 m², parc. št. 134/11-gospodarsko
poslopje, v izmeri 41 m², parc. št. 134/4-dvorišče, v izmeri 654 m² in stavba locirana na
parc. št. 134/10-poslovna stavba, v izmeri 115 m². Opomba: premetna stavba ima
skupno steno in ostrešje z objektom, na
naslovu Na Fari 9, 2391 Prevalje, ki je lociran na parc. št. 134/13, k.o. Farna vas in je
v zasebni lasti.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč
in stavbe.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponudbene cene.
5. Ponudbena cena: najnižja ponudbena
cena za nepremičnino, ki je predmet javne
ponudbe znaša 43.917,80 EUR.
6. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo prodajalcu ponudil najvišjo ceno za ponujeno
nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene cene.
7. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, s pripisom
»Javna ponudba Stara vrtnarija – Ne odpiraj«. Ponudbe, prispele po pošti, ali oddane v tajništvu občine se bodo upoštevale
le, če bodo pravilno označene prispele do
24. 8. 2009 do 12. ure. Na zadnji strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
Odpiranje ponudb bo komisijsko, dne
25. 8. 2009 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Prevalje. V primeru, da bosta ponudbo za
nakup nepremičnine poslala dva ali več ponudnikov s ponujenim istim najvišjim ponudbenim zneskom, se bo med ponudniki,
ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila ustna
licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene
za predmetno nepremičnino je 500 EUR.
Morebitna ustna licitacija bo dne 26. 8. 2009
ob 9. uri na naslovu: Občina Prevalje, Trg
2a, Prevalje – sejna soba.
8. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
b) Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
imena oziroma firme in naslova ponudnika, predmeta ponudbe in ponudbene cene
vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
od posamične ponudbene cene na TRR
Občine Prevalje, št. 01375-0100010242 z
navedbo »Plačilo varščine«. Uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena
v 8 dneh 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 Prevalje;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe star največ 30 dni, odločbo
upravnega organa za opravljanje dejavnosti
oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p.,
staro največ 30 dni;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV in telefonsko številko;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi;
– številko banke in številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se
vrne vplačana varščina v primeru neuspele
ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enako-
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vredne 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 ne sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih
mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p.). Tuja pravna
oseba mora predložiti potrdila, ki jih izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo potrdila
za slovenske pravne osebe, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR);
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
(dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše
od 30 dni (samo za pravne osebe in s.p.);
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje v ponudbi, če je oseba zastopnik.
d) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali s pogoji v nasprotju s
tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo
vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od ponudbene cene. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki
bo ponudil najvišjo ceno.
e) Izbrani ponudnik mora v roku 15 delovnih dni od poziva skleniti s prodajalcem
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, ter plačati celotno kupnino v roku
8 dni od podpisa pogodbe, v nasprotnem
primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati. Izbrani ponudnik
nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, notarske storitve, vpis
v zemljiško knjigo), ter stroške prodajalca
v zvezi s ponudbo (strošek cenitve nepremičnine ter strošek objave javne ponudbe).
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla. Lastništvo preide na kupca po plačilu celotne
kupnine in vseh stroškov ter ob vpisu v
zemljiško knjigo.
f) Ponudbe bo obravnavala posebna
komisija. Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika, o eventualni javni
dražbi pa nemudoma.
g) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je
imenoval, ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje,
ne da bi za to navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine
vrnejo ponudnikom.
h) Ogled nepremičnine je možen ob
predhodni najavi. Podrobnejše informacije
dobite pri tajniku Občine Prevalje, Stanku
Kumpreju, na tel. 02/82-46-114.
Občina Prevalje
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Javne dražbe
Ob-5625/09
Popravek
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., Bazoviška 2, 5280 Idrija objavlja popravek razpisa javne dražbe za prodajo nepremičnin
v Idriji, št. Ob-5463/09, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 60/09, dne 31. 7.
2009 na strani 2028 razglasnega dela uradnega lista.
Spremenita se razpisa pod točko B. in
C., ki se pravilno glasita:
B. Parcele št. 2411, 2713/2, 2407/5, zazidljivo nezazidano zemljišče – stavbišče
v Idriji, ki v naravi predstavljajo območje
bivše ventilatorske postaje »Pravica«, v
skupni izmeri 1.328,00 m2. Izklicna cena
je 49.400,00 €. Po potrdilu Občine Idrija o
namenski rabi zemljišča (3501-0298/20092, z dne 17. 6. 2009) predstavlja parcela
stavbno zemljišče namenjena gradnji eno
ali dvostanovanjske stavbe. Občina Idrija
bo uveljavljala predkupno pravico (potrdilo št. 3501-0297/2009-5, z dne 6. 7. 2009).
C. Parcele št. št. 956/4, 956/5 in 969/2,
igrišče – park. Na omenjenih parcelah so
zgrajena štiri teniška igrišča in funkcionalen objekt, ki pa niso predmet prodaje, v
skupni izmeri 3.720,00 m2. Izklicna cena je
127.057,00 €. Po potrdilu Občine Idrija o namenski rabi zemljišča (3501-0300/2009-2, z
dne 17. 6. 2009) predstavlja parcela stavbno zemljišče namenjena športu in rekreaciji.
Občina Idrija ne bo uveljavljala predkupno
pravico (potrdilo št. 3501-0301/2009-2, z
dne 2. 7. 2009).
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.
Št. 478-147/2009-1,
Ob-5565/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje: stanovanja.
1. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10
v KL, v izmeri 40,58 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ulica 4, stoječa na
parc. št. 3185 zkv 3095, k.o. Postojna, letnik
1954, (tablica MORS 25588).
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 13. do 14. ure,
– 27. 8. 2009 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 55.300,00 EUR.
2.
Dvosobno
stanovanje
(prazno), št. 10 v 5. in 1 etaži, v izmeri 72,05 m2,

z ident. št. 110.E v stanovanjski stavbi na
Ptuju, Gregorčičev drevored 3, podvložek
3176/23 k.o. Ptuj (400), letnik 1958, (tablica
MORS 27050)
a) Ogled stanovanja:
– 18. 8. 2009 od 10. do 11. ure,
– 19. 8. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 44.300,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4,
PR, v izmeri 75,90 m2, v stanovanjski stavbi
v velikih Blokah, Velike Bloke 3a, stoječe na
parc. št. 2005 in 2005/1 zkv 249, k.o. Velike
Bloke, ident. št. 163732/…, letnik 1959, (tablica MORS 25813)
a) Ogled stanovanja:
– 18. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 25. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 39.200,00 EUR.
4. Enosobno stanovanje (prazno), št. 1 v
PR, v izmeri 35,46 m2, v stanovanjski stavbi
na naslovu Rožna ulica 5, Mokronog, stoječe na parc. št. 42/12 zkv 1276, k.o. Mokronog, ident. št. 1412/1254/1, letnik 1978,
(tablica MORS 20476)
a) Ogled stanovanja:
– 18. 8. 2009 od 10. do 11. ure,
– 20. 8. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 30.000,00 EUR.
5. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6
v I. nad, v izmeri 49,68 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Moša Pijade 8, Črnomelj,
stoječe na parc. št. 954/3, k.o. Črnomelj,
ident. št. 1535/10/6, letnik 1989, (tablica
MORS 21469).
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 10. do 11. ure,
– 26. 8. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 37.500,00 EUR.
6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4 v
PR, v izmeri 84,59 m2, v stanovanjski stavbi
na naslovu Kandijska cesta 49, Novo mesto, stoječe na parc. št. 371/2, k.o. Kandija,
ident. št. 1483/461/4, letnik 1965, (tablica
MORS 27632)
a) Ogled stanovanja:
– 18. 8. 2009 od 13. do 14. ure,
– 20. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 60.000,00 EUR.
7. Trisobno stanovanje (prazno), št. 3 v
PR, v izmeri 72,95 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu Ulica talcev 6, Rimske Toplice,
stoječe na parc. št. 969/6. 313.S, k.o. Rimske Toplice, št. 1039/769/, letnik 1938, (tablica MORS 27955)
a) Ogled stanovanja:
– 18. 8. 2009 od 10. do 11. ure,
– 19. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 25.800,00 EUR.
8. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 4
v I. nad, v izmeri 90,04 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Ulica talcev 6,
Rimske Toplice, stoječe na parc. št. 969/6.
313.S, k.o. Rimske Toplice, št. 1039/769/,
letnik 1938, (tablica MORS 27956)
a) Ogled stanovanja:
– 18. 8. 2009 od 10. do 11. ure,
– 19. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 29.800,00 EUR.
9. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 5 v I.
nad., v izmeri 82,06 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Ulica talcev 6, Rimske
Toplice, stoječe na parc. št. 969/6. 313.S,

k.o. Rimske Toplice, ident. št. 1039769/, letnik 1938, (tablica MORS 27952)
a) Ogled stanovanja:
– 18. 8. 2009 od 10. do 11. ure,
– 19. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 27.200,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 7
v II. nad., v izmeri 60,34 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Gasilska ul. 7, Selnica ob
Dravi, podvložek 582/7, 7.E, k.o. Spodnja
Selnica (631), letnik 1984, (tablica MORS
21237)
a) Ogled stanovanja:
– 18. 8. 2009 od 12. do 13. ure,
– 19. 8. 2009 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 49.800,00 EUR.
11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2
v 2. in 1. etaži, v izmeri 76,84 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Vošnjakova ul. 8,
Slovenska Bistrica, podvložek 2971/2, 2.E,
k.o. Slovenska Bistrica (753), letnik 1958,
(tablica MORS 26990)
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 21. 8. 2009 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 56.100,00 EUR.
12. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2
v 2. in 1. etaži, v izmeri 62,25 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Slovenska ul. 2,
Slovenska Bistrica, podvložek 894, 2.E, k.o.
Slovenska Bistrica (753), letnik 1964, (tablica MORS 26997)
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure,
– 21. 8. 2009 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 38.300,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5
v I. nad. v 2. in 1. etaži, v izmeri 55,32 m2, v
stanovanjski stavbi, na naslovu Slovenska
ul. 2, Slovenska Bistrica, podvložek 894/5,
5.E, k.o. Slovenska Bistrica (753), letnik
1964, (tablica MORS 27000)
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure,
– 21. 8. 2009 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 36.300,00 EUR.
14. Trisobno stanovanje (prazno), št. 19
v IV. nad., v izmeri 66,67 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Prijateljev trg 1, Ribnica,
stoječe na parc. št. 1913, k.o. Ribnica, letnik
1966, ident. št. 1625/293/0 (tablica MORS
27844)
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 10. do 11. ure,
– 21. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 60.300,00 EUR.
15. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3
v I. nad., v izmeri 79,10 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Prešernova ul. 4,
Ribnica, stoječe na parc. št. 119/20, k.o.
Ribnica (1625), letnik 1954 (tablica MORS
27858)
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 12. do 13. ure,
– 21. 8. 2009 od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 52.300,00 EUR.
16. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12
v II. nad., v izmeri 68,74 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Ul. 21. oktobra 2a, Črnomelj, stoječe na parc. št. 225/24, k.o. Črnomelj, letnik 1954, ident. št. 1535/25/- (tablica
MORS 27766)
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a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 16. do 17. ure,
– 26. 8. 2009 od 16. do 17. ure.
b) Izklicna cena: 40.600,00 EUR.
17. Trisobno stanovanje (prazno), št. 17
v IV. nad., v izmeri 73,24 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Bizeljska cesta 25,
Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice, letnik 1965, ident. št. 1300/579/- (tablica
MORS 27378)
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure,
– 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 55.800,00 EUR.
18. Trisobno stanovanje (prazno), št. 15
v IV. nad., v izmeri 73,24 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Bizeljska cesta 25,
Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice, letnik 1965, ident. št. 1300/579/- (tablica
MORS 27376)
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure,
– 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 52.200,00 EUR.
19. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6
v I. nad., v izmeri 62,23 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice,
letnik 1965, ident. št. 1300/579/- (tablica
MORS 27367)
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure,
– 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 47.800,00 EUR.
20. Trisobno stanovanje (prazno), št. 5
v I. nad., v izmeri 74,89 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice,
letnik 1965, ident. št. 1300/579/- (tablica
MORS 27366)
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 11. do 12. ure,
– 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 51.600,00 EUR.
21. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 11
v II. nad., v izmeri 63,43 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska
Bistrica, stoječe na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska
Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525/926/0
(tablica MORS 25030)
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 55.600,00 EUR.
22. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 16
v III. nad., v izmeri 64,78 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska
Bistrica, stoječe na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska
Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525/926/0
(tablica MORS 25035)
a) Ogled stanovanja:
– 20. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 27. 8. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 54.900,00 EUR.
23. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4
v I. nad., v izmeri 75,12 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 9, Pivka,
stoječe na parc. št. 4230/14, k.o. Petelinje,
letnik 1952, ident. št. 2501/641/0 (tablica
MORS 25789)
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 11. do 12. ure,
– 26. 8. 2009 od 15.30 do 16.30,
b) Izklicna cena: 63.500,00 EUR.
24. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6
v II. nad., v izmeri 65,98 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 13, Pivka,
stoječe na parc. št. 4230/11, k.o. Petelinje
(2501), letnik 1961, (tablica MORS 25797)

a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 11. do 12. ure,
– 26. 8. 2009 od 15.30 do 16.30.
b) Izklicna cena: 42.400,00 EUR.
25. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5
v II. nad., v izmeri 75,79 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka,
stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje
(2501), letnik 1952, (tablica MORS 25795)
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 11. do 12. ure,
– 26. 8. 2009 od 15.30 do 16.30.
b) Izklicna cena: 54.400,00 EUR.
26. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1 v
PR, v izmeri 67,70 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka, stoječe
na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje (2501),
letnik 1952, (tablica MORS 25790).
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 11. do 12. ure,
– 26. 8. 2009 od 15.30 do 16.30.
b) Izklicna cena: 58.100,00 EUR.
27. Garsonjera (prazno), št. 13 v II. nad.,
v izmeri 28,77 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka,
stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje
(2501), letnik 1975, (tablica MORS 28068)
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30.
b) Izklicna cena: 24.500,00 EUR.
28. Trisobno stanovanje (prazno), št. 11
v II. nad., v izmeri 62,35 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b,
Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS
28066).
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30.
b) Izklicna cena: 47.900,00 EUR.
29. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 17
v III. nad., v izmeri 54,57 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b,
Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS
28071)
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30.
b) Izklicna cena: 46.400,00 EUR.
30. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 19
v III. nad., v izmeri 55,95 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b,
Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS
28073)
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30.
b) Izklicna cena: 45.900,00 EUR.
31. Trisobno stanovanje (prazno), št. 20
v III. nad., v izmeri 66,80 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b,
Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS
28075)
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30.
b) Izklicna cena: 48.800,00 EUR.
32. Trisobno stanovanje (prazno), št. 4 V
PR, v izmeri 52,90 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka,
stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje
(2501), letnik 1975, (tablica MORS 28083)
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30.
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b) Izklicna cena: 39.700,00 EUR.
33. Garsonjera (prazno), št. 8 v I. nad.,
v izmeri 28,84 m2, v stanovanjski stavbi,
na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka,
stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje
(2501), letnik 1975, (tablica MORS 28084)
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30.
b) Izklicna cena: 24.400,00 EUR.
34. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 22
v IV. nad., v izmeri 54,34 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b,
Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS
28077)
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30.
b) Izklicna cena: 41.700,00 EUR.
35. Trisobno stanovanje (prazno), št. 21
v IV. nad., v izmeri 66,28 m2, v stanovanjski
stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta 22b,
Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o. Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica MORS
28076)
a) Ogled stanovanja:
– 19. 8. 2009 od 9. do 10. ure,
– 26. 8. 2009 od 13.30 do 14.30.
b) Izklicna cena: 47.700,00 EUR.
36. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4
v I. nad., v izmeri 69,13 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi v Lendavi, Rudarska ul. 11,
stoječa na parc. št. 6425/7, zkv 3873, k.o.
Lendava (166), letnik 1963, (tablica MORS
27119)
a) Ogled stanovanja:
– 17. 8. 2009 od 11. do 12. ure,
– 25. 8. 2009 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 33.300,00 EUR.
Objekti in zemljišča:
1. Nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 649, travnik, v izmeri 1280 m2, k.o.
Gornja Radgona, zkv 477, (Odlok o predkupni pravici občine). (Ogled možen ob najavi
po tel. 02/236-38-22 oziroma 031/201-452,
g. Erlih).
b) Izklicna cena: 30.000,00 EUR.
2. Nekdanja stražnica Mišček, zemljišče s parc. št. 1626, pašnik, v izmeri
144 m2, parc. št. 1632/1, travnik, v izmeri
1012 m2, 1632/3, njiva, v izmeri 210 m2,
vse nezazidana stavbna zemljišča,
parc. št. 1627, dvorišče, v izmeri 135 m2
in parc. št. 1632/4, stavbišče, v izmeri
360 m2, vse zazidano stavbno zemljišče,
v skupni izmeri 2111 m2, ZKV 460, k.o.
Plave (šifra k.o. 2275).
a) Delno se parc. št. 1632/1 nahaja v območju kmetijskih zemljišč in gozdov.
b) Javna dražba z znanim kupcem bo
končana šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni izobešena na UE in bodo
ponudbe o nakupu možno posredovati tudi
v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek prodaje. (Ogled možen ob najavi po tel.
041/397-954 g. Lesar oziroma ga. Šinigoj,
tel. 031/686-345).
d) Izklicna cena: 15.000,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin
Oglede stanovanj lahko brez najave opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. 01/471-22-13
od 17. 8. 2009 do 2. 9. 2009 med 8. in 12.
uro. Ogled objektov je prav tako možen ob
predhodni najavi ob nepremičnini zapisani
tel. številki.
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V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanja so etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo
moral na lastne stroške prevzeti kupec
sam. Prodajalec ne prevzema nobenih
obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve,
ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške
notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo,
plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 400,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-58000. Dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-58000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena se-
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stavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 2. 9. 2009 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 3. 9. 2009«, s pripisom na hrbtni
strani ovojnice ime in priimek dražitelja in
predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,

– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko
in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in
razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana,
če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne
dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna
dražba bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve
pravnega posla, postopek javne dražbe
ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 3. 9. 2009 ob 11. uri v
prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
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Razpisi delovnih mest
Št. 09-50/2009
Ob-5557/09
Hydrovod d.o.o., družba za komunalno
dejavnost, Ljubljanska cesta 38, Kočevje,
na podlagi sklepa 19. seje skupščine Hydrovoda d.o.o. z dne 30. 3. 2009 in 20. člena
Družbene pogodbe razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, in ima:
– visoko ali univerzitetno izobrazbo tehnične smeri,
– vsaj pet let delovnih izkušenj v stroki,
od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih
mestih.
Mandat direktorja traja pet let, ista oseba
pa je lahko po preteku mandata ponovno
imenovana.
Prijavi je potrebno priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– program razvoja podjetja v naslednjih
petih letih.
Prijavo pošljite v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – razpis« na naslov: Hydrovod
d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, v
roku 10 dni od objave razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po odločitvi skupščine.
Hydrovod d.o.o.

Ob-5608/09
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Mladinski center Šmartno
ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/97) in 9. člena Statuta Javnega
zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki,
Svet Zavoda Mladinski center Šmartno ob
Paki razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Mladinski
center Šmartno ob Paki.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev za
imenovanje izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. da ima najmanj 4. stopnjo izobrazbe,
2. da ima vsaj pet let delovnih izkušenj
na vsebinsko podobnih delih in nalogah,
3. predložiti mora program dela JZ MC
Šmartno ob Paki za obdobje štirih let,
4. da je državljan Republike Slovenije.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih razpisnih pogojev se posredujejo
v zaprti kuverti na naslov: Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki s pripisom
»Ne odpiraj, za Razpisno komisijo za vodenje postopka imenovanja direktorja JZ MC«.
Komisija bo obravnavala vse prijave, ki
bodo prispele v 14 dneh od objave razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh po končanem razpisu.
Z izbranim kandidatom bo podpisana pogodba o pogodbenem opravljanju dela.
Svet JZ MC Šmartno ob Paki

Št. 051/09

Ob-5609/09

Na podlagi 21. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
ZJU-UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08
– ZZavar-E), drugega odstavka 20. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07
– odl. US: U-I-45/07, Up-249/06-22,
103/07 in 45/08 – ZArbit), 18. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list
RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) in Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 12/04 in 75/06), Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
95/07 – ZSPJS-UPB7, 17/08, 58/08, 69/08
– ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E, 80/08) ter
4. člena Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest Javne agencija za tehnološki razvoj RS, Dunajska 22,
1511 Ljubljana, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska
22, 1511 Ljubljana objavlja prosto delovno
mesto:
1. višji svetovalec za stike z javnostjo
VII/2 – nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni
strani www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
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Druge objave
Št. 478/2/2009
Ob-5550/09
Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312
Prebold, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07 in 94/07) ter Letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja za
potrebe Občine Prebold v letu 2009 (sprejet na 25. seji občinskega sveta dne 16. 7.
2009), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, tel. 03/703-64-00,
faks 03/703-64-05, e-pošta: obcina@prebold.com.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Stanovanje št. 2, v izmeri 28,20 m², v
pritličju bloka Na zelenici 13, 3312 Prebold,
vpisano v zemljiškoknjižnem vložku 956/3,
k.o. Prebold, pod oznako 2.E, z izhodiščno
ceno 18.000,00 €.
2. Stanovanje št. 11, v izmeri 41,72 m²,
v tretjem nadstropju bloka Na zelenici 13,
3312 Prebold, vpisano v zemljiškoknjižnem
vložku 956/11, k.o. Prebold, pod oznako 11.
E, za izhodiščno ceno 26.000,00 €.
III. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Prebold št. 01374-0100004665, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti
vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku
(kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.

6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno
vendar najmanj v višini izhodiščne cene.
Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval k
dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih
ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
7. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
8. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
9. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
10. Celotno kupnino mora kupec poravnati 30 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavine pravnega
posla.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v
15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
O najugodnejšem ponudniku bo odločil
župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Prebold lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, na da bi zato navedla
razloge, pri čemer ponudnikom vrne plačano varščino.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
14. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
15. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina
zapade v korist prodajalca in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
16. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnine.
17. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos
vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko
pravico na nepremičnini po plačilu celotne
kupnine.
IV. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v sredo, 2. septembra 2009, ob 12. uri.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval
k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih
ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega
ponudnika.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v
15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
4. Občina Prebold lahko do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

V. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroški
davka na promet z nepremičnino ter notarski
stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi
lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo.
VI. Rok za predložitev ponudbe: ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina
Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, z
oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v
zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno
1. septembra 2009 do 12. ure.
VII. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Prebold pri Tjaši Skočaj Klančnik, tel.
03/703-64-07.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Prebold: http://www.prebold.si, v pisni
obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v
tajništvu Občine Prebold.
Občina Prebold
Ob-5551/09
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07), 16. člena Statuta
Občine Bovec (Ur. l. RS, št. 72/06) in sklepa
občinskega sveta sprejetega na 23. redni
seji dne 16. 7. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00,
faks 05/384-19-15, e-mail: obcina.tajnik@
bovec.si.
II. Opis predmeta prodaje
Prodaja se objekt ''Hotel šola'', Log pod
Mangartom 64, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc. št. 89/5, k.o.
Log pod Mangartom v izmeri poslovna stavba 184 m2 in dvorišča 776 m2. Objekt ''Hotel
šola'' se nahaja v naselju Log pod Mangartom, tik ob državni cesti in ima urejen dostop
do objekta z lastnimi parkirišči. Objekt ima
klet, pritličje, 2 nadstropji in mansardo, s
skupno 854,75 m2 neto površine.
Predmet prodaje ni vaško korito (''kašta''),
ki se nahaja pred objektom na parc. št. 89/5,
k.o. Log pod Mangartom, in je v lasti Krajevne skupnosti Log pod Mangartom.
Objekt
ima
uporabno
dovoljenje št. 351-270/2008 z dne 5. 3. 2009, za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
opravljanje hotelske dejavnosti. Iz potrdila o
namenski rabi zemljišča št. 35001-103/20092 z dne 8. 5. 2009 je razvidno, da je:
– osnovna namenska raba prostora –
območje stavbnih zemljišč;
– podrobnejša namenska raba prostora
– SK – površine podeželskega naselja;
– območje varovanj in omejitev – nepremičnine se nahajajo v Triglavskem narodnem parku;
– prostorski akti, ki veljajo na območju
zemljiških parcel – Občinski prostorski načrt
(Ur. l. RS, št. 119/08).
Pri navedeni nepremičnini s parc. št. 89/5
vpisani v vl. št. 95, k.o. Log pod Mangartom,
sta v listu C3, vpisani dve hipoteki, in sicer
v korist JSRS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
Škrabčev trg 9/a, 1310 Ribnica, in v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, v C2 listu sta vpisani zaznambi
neposredne izvršljivosti terjatve, v C1 listu
pa je vknjižena tudi prepoved odtujitve in
obremenitve. Občina Bovec se zavezuje,
da bo opravila izbris vpisanih obremenitev
vpisanih v korist JSRS, za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, hipoteka Nove KBM pa bo poravnana iz kupnine.
Kupec je seznanjen, da za navedeni
objekt veljajo določene omejitve in varovanja, glede na to, da se objekt nahaja v Triglavskem narodnem parku, ter da bo v zvezi
s postopkom prodaje navedenega objekta
treba pridobiti ustrezno odločbo pristojne
upravne enote.
III. Izhodiščna cena
Stavba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem 952.000,00 EUR.
Oprema in drobni inventar 85.000,00
EUR.
Skupaj 1.037.000,00 EUR.
IV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 4. 9. 2009.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Bovec, Mala vas 121, Bovec, ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico
na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke
so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim
žigom do vključno 4. 9. 2009. Na pošiljkah
mora biti pripis »Ponudba za Hotel šola –
ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o
tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
A) Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno osebo v zvezi
s ponudbo.

B) Navedbo ponujene cene za objekt
skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, drobnim inventarjem in opremo, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene.
C) Originalno potrdilo o vplačani varščine v višini 10% ponujene cene na račun št. 01206-0100015128, sklicna številka
478-19/2009, z navedbo »varščina – Hotel
šola« in celotno številko računa ponudnika
(št. računa in naziv banke) za primer vračila
varščine.
D) Izjavo ponudnika o predvidenem številu zaposlenih po profilih v tem objektu.
E) Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
F) Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
G) Opis dejavnosti ponudnika ter vizija
(lastni program) penzionske in izvenpenzionske ponudbe v objektu z navedbo dosedanjih referenc.
H) Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Drugi pogoji prodaje
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih
reklamacij;
– ponudba je zavezujoča in dokončna;
– hipoteke, ki bremenijo nepremičnino,
bodo poplačane iz kupnine s strani Občine
Bovec;
– ponudnik je dolžan odkupiti tudi opremo in drobni inventar po seznamu ter zalogo
kurilnega olja;
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki po veljavnih predpisih izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin
na območju Republike Slovenije;
– ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od izbire ponudnika
s strani župana Občine Bovec. Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ponudnik mora ob prevzemu hotela prevzeti vse do prevzema potrjene rezervacije
gostov in drugih do takrat potrjenih storitev
v hotelu Šola.
Župan Občine Bovec lahko ustavi postopek prodaje posamezne nepremičnine kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe, brez
kakršnekoli obveznosti do ponudnikov.
VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Cena ni edini kriterij izbire ponudnika,
pač pa je obvezen sestavni del ponudbe tudi
opis dejavnosti in število novih zaposlitev, ki
so predvideni za poslovanje objekta.
Kriterij cene predstavlja 60% (maksimum 60 točk), dejavnost 20% (maksimum
20 točk), nove zaposlitve 20% (maksimum
20 točk) v sorazmerju od najboljše ponudbe
po posameznem kriteriju pri izbiri ponudnika. Kot najugodnejša se bo štela ponudba z
najvišjim seštevkom zbranih točk. V primeru
istega števila točk odloča višja ponujena
cena.
VII. Posebna določila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni
od sprejema sklepa o izbiri s strani župana
Občine Bovec in poziva k podpisu pogodbe.
S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Davek na promet nepremičnin
oziroma pripadajoči DDV, stroške sestave in
overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje plača kupec. Rok za plačilo kupnine je 8
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dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Kupnina se lahko plača v več obrokih, prvi obrok je 50% kupnine in se plača
ob podpisu pogodbe, ostali del pa mora biti
plačan do najkasneje 30. 11. 2009. V primeru obročnega plačila mora kupec neplačani
del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv. Rok za plačilo kupnine oziroma obrokov kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis stvarne pravice na nepremičnini v
zemljiško knjigo se izda po prejemu celotne
kupnine. Če kupec ne plača kupnine in ne
podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen
in se bo štelo, da je kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. Prodajalec
bo overil podpis na prodajni pogodbi oziroma na zemljiškoknjižnem dovolilu po plačilu
celotne kupnine s strani kupca. Pravice in
obveznosti pogodbenih strank se podrobno
opredelijo v prodajni pogodbi.
VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponud
nika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo v roku 10 dni od poteka roka za
zbiranje ponudb na nejavni seji odprla vse
pravočasno prispele in pravilno označene
ponudbe. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala
(prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje
za uspešen tudi v primeru, če se javi le en
ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni
po opravljeni izbiri s strani župana Občine
Bovec.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da
kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti.
XI. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri tajniku ali
pooblaščencu, v času uradnih ur.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Ob-5552/09
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja
na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07) ter Letnega programa prodaje
finančnega premoženja Občine Vrhnika za
leto 2009 (Naš časopis, št. 356/08)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine na naslovu
Poštna ulica 1, Vrhnika
1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja so ponudbe
za nakup objekta bivšega vrtca na naslovu: Poštna 1, Vrhnika, ki stoji na zemljišču
parc. št. 2053/19 – stanovanjska stavba 274
m2, dvorišče 168,00 m2, park 301,00 m2, k.o.
Vrhnika. Objekt ima pritličje, nadstropje in
delno izkoriščeno podstrešje.
Objekt je spomeniško varovana enota
nepremične kulturne dediščine, zaveden v
Registru na MIK pod: Vrhnika – Poštna 1
(EŠD 1748). Objekt se nahaja tudi v območju varovanih enot Vrhnika – Trško jedro
(EŠD 843) in Vrhnika – Arheološko območje
Trško jedro (EŠD844).
Izhodiščna cena: 321.720,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni vštet 2% davek na
promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo pristojna komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom
župana izbran za najugodnejšega ponudnika. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
upošteva načelo proste presoje.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni od pravnomočnega
sklepa o izbiri, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika, ki pogodbe v roku ne
podpiše.
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški notarske overitve, stroške vpisa
v zemljiško knjigo).
– Kupnino poravna kupec na transakcijski
račun Občine Vrhnika št. 03140-0100001093
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun Občine
Vrhnika št. 01340-0100001093, sklic na številko 2340-09, do roka za oddajo ponudb.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo kavcije, podpisnika
pogodbe oziroma zakonitega zastopnika),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– zahtevane priloge.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– dokazilo o državljanstvu RS – osebna
izkaznica ali potni list (fizične osebe),
– izpis iz poslovnega registra Slovenije
(samostojni podjetniki posamezniki),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 30 dni,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 18. 9. 2009. Za pravočasno ponudbo se bo štela tista ponudba,
ki bo na naslov Občine Vrhnika prispela do
18. 9. 2009 do 12. ure. Nepopolnih in nepravočasnih ter nepravilno sestavljenih ponudb
komisija ne bo upoštevala in bodo vrnjene
ponudniku.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine – Poštna 1 – bivši vrtec« na
naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponujena cena.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Župan Občine Vrhnika lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek razpolaganja do
sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi za to
navedel razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena.
6. Informacije: podrobnejše informacije o
pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za
ogled dobijo interesenti na Občini Vrhnika,
Oddelku za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. 755-54-21. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vrhnika
Št. 354/09
Ob-5563/09
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 43. – 47. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07),
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s premičnim premoženjem Občine Tržič za
leto 2009 in Posamičnega programa ravnanja št. 340-0001/2009-41, ki ga je sprejel župan, mag. Borut Sajovic, dne 24. 7. 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
a) les na panju na nepremičnini
parc. št. 578/1, k.o. Tržič, in sicer se prodaja
514 dreves iglavcev in 135 dreves listavcev
oziroma 248 m³ iglavcev ter 68 m³ listavcev,
skupaj 316 m³ izbranega in označenega
drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka
izbranih dreves št. 322-03-01.03-A007/09,
ki jo je dne 14. 1. 2009 izdal Zavoda za
gozdove Slovenije,
b) les na panju na nepremičnini
parc. št. 578/1, k.o. Tržič, in sicer se prodaja 58 dreves iglavcev in 3 drevesa listavcev
oziroma 28 m³ iglavcev ter 0,8 m³ listavcev, skupaj 28,8 m³ izbranega in označenega drevja, v skladu z Odločbo o odobritvi
poseka izbranih dreves št. 322-03-01.03A008/09, ki jo je dne 14. 1. 2009, izdal Zavoda za gozdove Slovenije.

Les pod točko 2.a) in 2.b) se prodaja
skupaj. Posekati je dovoljeno le drevesa, ki
so izbrana in označena s strani Zavoda za
gozdove Slovenije.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in
spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega
reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi
izvajalec sečnje in spravila lesa. Sečnja in
spravilo lesa morata biti izvedena najpozneje do 31. 12. 2009.
3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na panju.
4. Izhodiščna cena: 6.549,34 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 14. točke razpisa, ponudil najvišjo kupnino 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.
6. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva izstavitve računa.
Plačana varščina se uspešnemu ponudniku
oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni
pogodbi.
7. 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.
8. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj
15 dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu RS in na spletni strani Občine Tržič
www.trzic.si, tako da javno zbiranje ponudb
velja do torka, 1. 9. 2009, do 10. ure. Ponudniki so dolžni do torka, 1. 9. 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 lesa«.
9. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v mali sejni
sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 1. 9. 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.
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12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri Mateji Malovrh, tel. 04/59-71-521.
13. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 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. Pogoji javnega zbiranja ponudb: na
javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo
ponudniki, ki so veljavno registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih
(dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma
gozdnih sortimentov). Pisne ponudbe morajo prispeti do torka, 1. 9. 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 lesa – Ne odpiraj«. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti
naslednje dokumente:
– potrdilo, da ponudnik in njegov zakoniti
zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, opredeljenega v Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Ur. l. RS, št. 55/08,
66/08): uničevanje gozdov,
– pisno izjavo, da bo izvedbo sečnje in
spravila lesa izvedel v skladu z odločbama
Zavoda za gozdove Slovenije št. 322-0301.03-A007/09 in 322-03-01.03-A008/09 z
dne 14. 1. 2009, o odobritvi poseka izbranih dreves in navodili revirnega gozdarja
Zavoda za gozdove Slovenije ter v roku do
31. 12. 2009,
– pisno izjavo, da se strinja z dogovorom
o pogodbeni kazni, kolikor sečnje in spravila
lesa ne bo izvedel najpozneje do 31. 12.
2009, ali ne bi izpolnjeval obveznosti po
pogodbi o prodaji lesa na panju,
– pisno izjavo, da je kot kupec hkrati tudi
izvajalec sečnje in spravila lesa na panju,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista –
(za samostojne podjetnike ter pooblaščence
oziroma zastopnike),
– samostojni podjetniki posamezniki
morajo ponudbi priložiti še: priglasitveni list
DURS, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo ponudbi priložiti
še: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, ID za DDV in številko transakcijskega
računa,
– navedbo ponujene cene, brez DDV,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
ponudnik pa lahko navede višjo ceno od
izhodiščne cene,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
pogoje tega javnega zbiranja ponudb,
– originalno potrdilo o plačani varščini,
– notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb,
v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Ponudniki, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.
15. 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.
16. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi
kupec.
17. 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, prav tako
pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k
podpisu pogodbe drugega najugodnejšega
ponudnika. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
18. Les se prodaja po načelu »videnokupljeno«.
19. To javno zbiranje ponudb se objavi v
Uradnem listu RS in na spletni strani Občine
Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
Št. 478-0-0053/2008-01004
Ob-5564/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) in Sklepa
Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št. 032-0-0012/2008, z dne 24. 9.
2008, Občina Ravne na Koroškem objavlja
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina, zemljišča v izmeri 12.720 m2, parcelne št. 1025,
1026, 1027, 1028, 1029/1, 1029/2, 1030/1,
1031/1 in 1039, vse k.o. Ravne. Zemljišča
se prodajajo kot celota. Čez zemljišče poteka vod prenosnega omrežja zemeljskega
plina.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski
račun št. 01303-0100009987, z navedbo
»Varščina – javno zbiranje ponudb«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma naziv podjetja, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter
natančno navesti ponujeno ceno.
– Izpolnjene, ožigosane in podpisane
obrazce OBR – 1 do OBR -7.
– Podpis ponudnika na vsaki strani vzorca prodajne pogodbe. Podpis vsake strani
vzorca pogodbe pomeni, da se kupec strinja
z vsebino prodajne pogodbe.
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– Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 30 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup
zemljišča – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja.
– Izbrani ponudnik mora v roku 5 dni od
prejema poziva k podpisu pogodbe skleniti
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k
podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
6. Izhodiščna cena za nepremičnino
je na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
259.623,15 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 8 dni, od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena
sestavina pravnega posla. Kolikor kupec
kupnine ne poravna v roku 8 dni od podpisa
pogodbe, postane pogodba nična, vplačana
varščina pa se kupcu ne vrne.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. Opcija ponudbe je 60 dni.
9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Merila za izbor so: ponujena cena
zemljišča z utežjo 0,8; neto tlorisne stanovanjske površine pozidave zemljišča, ki je
predmet te prodaje, v m2, z utežjo 0,1 (specificirano v idejni zasnovi iz točke 12) in rok
pozidave z utežjo 0,1.
11. Izvedbo objektov o navedenem obsegu Neto tlorisne površine in v navedenem
rok dokončanja bo kupec zavaroval z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv v višini
200.000 EUR.
12. Prodajalec in kupec bosta v skladu
z Zakonom o prostorskem načrtovanju za
izvedbo komunalne infrastrukture sklenila
Pogodbo o opremljanju.
13. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo popolne ponudbe, katerih vrednost je enaka ali višja od
izhodiščne cene;
– ponudnik je ponudbi dolžan priložiti
idejno zasnovo zazidave celotnega zemljišča, ki je predmet te prodaje, v kateri mora
biti specificirana neto tlorisna površina pozidave. Idejna zasnova mora biti izdelana
v skladu z Zakonom o graditvi objektov in
na njem temelječih podzakonskih predpisih
ter v skladu s prostorskimi akti občine. V
idejni zasnovi mora biti jasno razvidno, da
trasa dostopne javne poti do in v območju
zazidave prostorsko omogoča kasnejšo nadaljevanje javne poti tako, da se naveže na
obstoječo cestno omrežje Čečovja,
– ponudnik je ponudbi dolžan priložiti izjavo o roku dokončanja komunalne opreme
pozidave in izjavo o roku dokončanja pozidave območja,
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– ponudnik je ponudbi dolžan predložiti
izjavi banke, da bo v primeru sklenitve pogodbe izdala nepreklicno bančno garancijo,
vnovčljivo na prvi poziv za dobro in pravočasno izvedbo komunalne infrastrukture;
nepreklicno bančno garancijo, unovčljivo na
prvi poziv za odpravo napak v garancijskem
roku za izvedeno komunalno infrastrukturo
pozidave, oboje v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in nepreklicno bančno garancijo za izpolnitev obveznosti za
izgrajeno neto tlorisno površino objekta iz
ponudbe v ponujenem roku,
– tip zazidave so lahko samostojne hiše
ali vrstne hiše ali nižji večstanovanjski objekti. Vse te vrste objektov lahko imajo vključeno mirno poslovno dejavnost,
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom,
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb,
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
14. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko
interesenti pridobijo pri Primožu Praperju,
na tel. 041/686-639. Ogled je možen na
podlagi predhodne telefonske najave ali na
e-mail: primoz.praper@gmail.com.
15. Javno odpiranje ponudb bo dne
21. 9. 2009, ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 4780-523/2008
Ob-5574/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07) in Programa prodaje
finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano zemljišče:
parc.št. 1669/16 dvorišče, v izmeri 34 m²,
vpisano v zk vl. št. 725, k.o. Dravlje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Mestne občine Ljubljana nahaja v območju
urejanja ŠS 4/2, m.e. 2B/6, v površinah za
stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 4/2, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto Š 4 Dravlje (Uradni list
RS, št. 46/00).
2.3 Izhodiščna cena je 8.500,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
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3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic
na št. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v
roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb. V
primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine/1 v območju urejanja ŠS
4/2« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,

– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 1. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 20. 8. 2009, s pričetkom ob 9. uri v
prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-843/2008
Ob-5575/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07) in Programa prodaje
finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano zemljišče:
parc. št. 1269/10 dvorišče, v izmeri
15 m², vpisano v zk. vl. št. 737 in
parc. št. 1668/21 dvorišče, v izmeri 118
m², vpisano v zk. vl. št. 725, obe k.o. Dravlje,
skupaj 133 m².
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja delno
v območju urejanja ŠS 4/2, m.e. 2B/6, v povr-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (del parc. št. 1668/21 k.o. Dravlje), delno
pa v območju urejanja ŠK 4/1, v pretežno
kmetijskih površinah (del parc. št. 1668/21 in
parc. št. 1269/10, k.o. Dravlje).
Območje urejanja ŠS 4/2 in ŠK 4/1, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z
določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 Dravlje (Uradni
list RS, št. 20/89) in Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 Dravlje
(Uradni list RS, št. 46/00).
2.3 Izhodiščna cena je 33.250,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo
je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana
št.: 01261-0100000114, sklic na št. 201006.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb. V
primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.

4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠS 4/2 in ŠK
4/1« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 1. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 20. 8. 2009, s pričetkom ob 9.30, v
prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-732/2007
Ob-5576/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07) in Programa prodaje
finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
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občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano zemljišče:
parc. št. 1669/17 dvorišče, v izmeri 22 m²
in
parc. št. 1668/20 dvorišče, v izmeri 1 m²,
obe vpisani v zk. vl. št. 725,
parc. št. 1256/76 dvorišče, v izmeri
35 m², vpisano v zk. vl. št. 737 in
parc. št. 1842/1 dvorišče, v izmeri 83 m²,
vpisano v zk. vl. št. 2443, vse k.o. Dravlje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 4/2, m.e. 2B/6, v
površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 4/2, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto Š 4 Dravlje (Uradni list
RS, št. 46/00).
2.3 Izhodiščna cena je 35.250,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic
na št. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v
roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
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oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb. V
primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine/2 v območju urejanja ŠS
4/2« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 1. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 20. 8. 2009, s pričetkom ob 10. uri v
prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Ob-5593/09
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, matična številka: 5883865, ki jo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zastopa Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje poslovnega deleža v družbi
RIVE, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici d.o.o., Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica, na podlagi Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list
RS, št. 123/03, 140/06 in 95/07) objavlja
poziv za javno zbiranje
zavezujočih ponudb
za nakup poslovnega deleža v družbi
RIVE, izgradnja in upravljanje doma
starejših občanov v Ribnici d.o.o.
1. Pravna narava in namen poziva: ta
poziv prodajalec objavlja z namenom pridobitve zavezujočih pisnih ponudb v postopku
zbiranja ponudb za nakup poslovnega deleža družbe RIVE, izgradnja in upravljanje
doma starejših občanov v Ribnici d.o.o., Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Prodajalec: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, matična številka:
5883865.
Postopek prodaje poslovnega deleža
vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje poslovnega deleža v družbi RIVE,
izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici d.o.o., Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica (v tem pozivu: komisija).
3. Zakonska podlaga za prodajo: Zakon o lokalni samoupravi, (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 76/08), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 109/08), Uredba o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim
premoženjem (Uradni list RS, št. 123/03,
140/06 in 95/07), Sklep o letnem programu prodaje finančnega premoženja Občine
Ribnica za leto 2009 št. 478-0038/2009 z
dne 11. 6. 2009 in Sklep Občinskega sveta
Občine Ribnica št. 478-0041/2009 z dne
11. 6. 2009.
4. Predmet prodaje: predmet prodaje je
poslovni delež prodajalca v družbi RIVE,
izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici d.o.o., Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica v nominalni višini osnovnega
vložka 48.000,00 EUR, kar predstavlja 12%
osnovnega kapitala družbe RIVE, izgradnja
in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici d.o.o.
5. Izhodišča za sestavo ponudbe
Zavezujoča ponudba za nakup poslovnega deleža družbe mora vsebovati vsaj
naslednje elemente:
– predmet ponudbe: ponudba se lahko
nanaša le na odkup celotnega poslovnega
deleža prodajalca iz točke 4. tega poziva;
– cena za poslovni delež: ponujena cena
za poslovni delež mora biti izražena s točno
določenim evrskim zneskom; ponudbe, v
katerih bi bila ponujena cena za odkup poslovnega deleža vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo
štele za popolne in ne bodo obravnavane;
najnižja cena, ki se lahko navede v ponudbi,
je 368.000,00 EUR;
– način in rok plačila: z denarnim nakazilom na transakcijski račun prodajalca
najkasneje do 31. 10. 2009.
– kavcija: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni v roku za predložitev ponudb
plačati kavcijo v znesku 10% od ponujene
cene za poslovni delež na transakcijski račun Občine Ribnica št. 01304-0100005476,
sklic RIVE. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo kavcija všteta v kupnino za po-

slovni delež, drugim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končanem
izboru.
Če izbrani najugodnejši ponudnik ne
sklene pogodbe o prenosu poslovnega deleža iz razlogov na strani ponudnika, prodajalec obdrži plačano kavcijo.
– prenos imetništva poslovnega deleža:
s sklenitvijo pogodbe o prenosu poslovnega
deleža v obliki notarskega zapisa na podlagi
sprejete ponudbe kupca, h kateri poda soglasje skupščina družbe RIVE d.o.o., ter po
poravnavi vseh obveznosti kupca. Ponudnik
se zavezuje pristopiti k sklenitvi pogodbe o
prenosu poslovnega deleža v obliki notarskega zapisa v skladu s pozivom prodajalca
po opravljenem izboru.
– stroški: vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi z izpolnitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice na predmetu prodaje;
– rok veljavnosti ponudbe: najmanj do
vključno 30. 9. 2009.
6. Naslov in rok za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe je treba poslati na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, v zaprti pisemski ovojnici s
pripisom: »Javno zbiranje ponudb – RIVE
d.o.o. – Ne odpiraj!«. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačani kavciji.
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Ribnica najkasneje
do 24. 8. 2009 do 12. ure.
Besedilo ponudbe in vsa ponudbi priložena dokumentacija mora biti v slovenskem
jeziku ali pa mora biti ponudbi in priloženi
dokumentaciji, ki bo predložena v tujem jeziku, priložen prevod v slovenski jezik.
7. Odpiranje ponudb, nadaljnji postopki
in izbira ponudnika
Edini kriterij za izbor ponudnika bo ponujena cena. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Komisija lahko kadarkoli v postopku prodaje poslovnega deleža pozove vse ponudnike ali pa samo tiste, katerih ponudbe
oceni kot najbolj ustrezne, da ponudbo dopolnijo v posameznih elementih, prav tako
se lahko odloči, da z vsemi ponudniki ali le
s posameznimi od njih opravi pogajanja z
namenom doseganja čim boljših pogojev
prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Komisija lahko brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali
pogajanja, ne da bi za to navedla razlog.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom,
je izključena.
V skladu s 5. členom Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
RIVE d.o.o. je za odsvojitev poslovnega deleža prodajalca fizični ali pravni osebi, ki ni
družbenik, potreben sklep skupščine, ki ga
soglasno sprejmejo vsi družbeniki. Skupščina družbe, ki bo odločala o soglasju k
odsvojitvi, bo sklicana nemudoma po izboru
najboljšega ponudnika. Vegrad d.d. je kot
preostali družbenik v družbi podal svojo izjavo, da ne bo uveljavljal predkupne pravice
pri odsvojitvi poslovnega deleža prodajalca
na podlagi tega poziva.
8. Ostalo
Gradiva v zvezi s predmetom prodaje
(letna poročila in računovodski izkazi družbe RIVE d.o.o. za leta 2006, 2007, 2008
in I–V 2009, plan poslovanja družbe RIVE
d.o.o. za VI–XII 2009, Pogodba o koncesiji za opravljanje storitev institucionalnega
varstva v domovih za starejše z dne 22. 11.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2006, z.k. izpisek za nepremičnine v lasti
družbe RIVE d.o.o., Zapisnik 2. redne seje
skupščine družbe RIVE d.o.o. z dne 6. 7.
2009) ter podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup in informacije v zvezi s prodajo
lahko zainteresirani ponudniki dobijo, vsak
delavnik med 9. in 12. uro pri kontaktni osebi
prodajalca: Brigita Košmrlj, Občina Ribnica,
tel. +386/1/83-72-030 oziroma Mateja Drobnič, Občina Ribnica, tel. +386/1/83-72-027.
S predmetom prodaje so neločljivo povezane pravice in obveznosti določene v
Pogodbi o koncesiji za opravljanje storitev
institucionalnega varstva v domovih za starejše z dne 22. 11. 2006.
Celotno besedilo tega oglasa je v slovenskem jeziku objavljeno tudi na spletni strani
Občine Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Ob-5606/09
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 (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list
RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) in 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
2. 7. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo 1 zasedenega stanovanja
1. Predmet javne ponudbe
Predmet prodaje je stanovanje v Ajdovščini, ki je oddano v najem z najemno pogodbo za nedoločen čas in sicer
Zap. št. 1): stanovanje s celotno identifikacijsko številko 2392-732-3, ki se nahaja
v večstanovanjske stavbi, stoječi na parcelni številki 147/2, k.o. Ajdovščina, na naslovu
Vilharjeva ulica 26 a, 5270 Ajdovščina. Stanovanje št. 10, z oznako 10.E, se nahaja v 2.
nadstropju in meri 40 m2, vključno s shrambo
v kleti. Stanovanju pripadajo idealni solastniški
deleži na skupnih delih stavbe, ki pa še niso
določeni, ker pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za stanovanje navedeno v prvi točki pod zap. št. 1,
znaša 47.560,00 EUR.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini
ponudbene cene.
Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.

Menjalno razmerje:

Št.

3. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanj« Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale
le, če bodo pravilno označene prispele do
ponedeljka 24. avgusta 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.
4. Drugi pogoji
a) Nepremičnina se prodaja v stanju
kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 012010100014597, odprt pri Upravi RS za javna
plačila, in sicer:
– za stanovanje navedeno pod zap. št. 1,
v višini 5.000,00 EUR,
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe,
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru več enakih ponudbenih cen
ima predkupno pravico sedanji najemnik
stanovanja.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 8. 2009.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino, najkasneje do 15. oktobra 2009.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim po-

pri zavezancih za davek od dobička iz
kapitala (KESt) (z opcijsko izjavo ali brez)
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nudnikom 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.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma
na tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Tea
Uršič.
Občina Ajdovščina
Ob-5599/09
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za
vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC,
95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC in
2001/108/EC, ki zahteva, da se dokumenti
in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad
svoj sedež, v skladu z enakimi postopki,
kot so predvideni v državi, kjer ima sedež,
objavijo tudi v drugi državi članici kot ima
svoj sedež, objavlja Pioneer Investments
Austria GmbH. Družba, ki spada v UniCredit bančno skupino
Združitev skladov po 3. členu Zakona o
investicijskih skladih (InvFG)
Družba Pioneer Investments Austria
GmbH namerava združiti sklad Pioneer Funds Austria – Master Fonds Emerging Markets, vzajemni sklad po 20. členu
InvFG (A ISIN-Nr. AT0000610704; T ISIN-Nr. AT0000610712; VT (IT) ISINNr. AT0000610720; VT (AT) ISIN-Nr.
AT0000610738) s skladom VM Equity Strategy Emerging Markets, vzajemni
sklad po 20. a členu InvFG (A ISIN-Nr.
AT0000A0DZ35; T ISIN-Nr. AT0000A06491;
VT (IT) ISIN-Nr. AT0000A0DZ43; VT (AT)
ISIN-Nr. AT0000A0DZ50) kot prevzemnim
skladom po drugem odstavku 3. člena InvFG 1993 v veljavni izdaji in v skladu z dovoljenjem Urada za nadzor finančnega trga
(FMA) GZ: FMA-IF25 7955/0004-INV/2009
z dne 18. 6. 2009, pri čemer je kot presečni dan združitve določen 2. 10. 2009.
Istočasno se prevzemni sklad preoblikuje
v vzajemni sklad po 20. členu InvFG in
se ustrezno spremenijo pravila upravljanja
sklada. Prevzemni sklad bo tudi po združitvi skladov še naprej upravljala družba
Pioneer Investments Austria GmbH.

pri oprostitvi plačila davka od dobička iz kapitala
(KESt)

(Enote premoženja PIA – Master Fonds Emerging Markets: VM Equity Strategy Emerging Markets)
Izplačilne enote premoženja:

1: 1,4680

1: 1,4680

Zakladne enote premoženja:

1: 1,4784

1: 1,4784

---

1: 1,6170

Popolni zakladni sklad (domača in tuja tranša):

Stran

Stran
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(Začasni izračun na podlagi vrednosti
enot premoženja na dan 29. 6. 2009; pri
prevzemnem skladu je upoštevana vrednost
zakladne enote premoženja.)
To pomeni, da za izplačilno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria –
Master Fonds Emerging Markets (prenosni
sklad) imetniki prejmejo 1,4680 enot premoženja sklada VM Equity Strategy Emerging
Markets (prevzemni sklad); za zakladno
enoto premoženja sklada Pioneer Funds
Austria – Master Fonds Emerging Markets
(prenosni sklad) imetniki prejmejo 1,4784
enot premoženja sklada VM Equity Strategy Emerging Markets (prevzemni sklad);
za enoto premoženja popolnega zakladne-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ga sklada (domača in tuja tranša) Pioneer
Funds Austria – Master Fonds Emerging
Markets (prenosni sklad) imetniki prejmejo
1,6170 enot premoženja sklada VM Equity Strategy Emerging Markets (prevzemni
sklad).
Točno menjalno razmerje posameznih
skladov se določi na presečni dan združitve, 2. 10. 2009, na podlagi izračunanih
vrednosti ustreznih skladov.
Zamenjavo enot premoženja avtomatično izvede kreditna institucija, ki vodi skrbniški račun, presežki pa se pripišejo na račun
stranke.
Pomembno obvestilo: V skladu s tretjim
odstavkom 40. člena InvFG v veljavni iz-

daji zamenjava enot premoženja ne velja
kot menjava (v davčnem smislu) in tudi
ne prekinja morebitnega špekulacijskega
roka po črki b) 1. al. prvega odstavka
30. člena avstrijskega Zakona o dohodnini
(EStG 88).
Prospekt in izvleček prospekta, vključno
s spremenjenimi pravili upravljanja prevzemnega sklada, je na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH,
Lassallestraβe 1, 1020 Wien, ter pri banki UniCredit Bank Austria Creditanstalt AG
(skrbniška banka), Schottengasse 6-8, 1010
Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo
brezplačno.
Pioneer Investments Austria GmbH
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Objave gospodarskih družb
Št. 15/09
Ob-5501/09
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah objavljam skupščinski
sklep. Družbenik sprejema sklep o redni likvidaciji, ker ni več pogojev za rentabilno
poslovanje družbe Varnost splošni servis,
družba za storitve in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Staničeva ulica 41, 1000 Ljubljana,
MŠ 5937973.
Družba bo po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register svojo firmo
uporabljala enako kot doslej s pristavkom
»v likvidaciji«.
Upniki lahko prijavijo terjatve, ki jih imajo
do družbe Varnost splošni servis, družba
za storitve in upravljanje, d.o.o., Ljubljana,
Staničeva ulica 41, 1000 Ljubljana, MŠ
5937973, v roku 30 dni od dneva objave
sklepa. Upniki naj prijave terjatev pošljejo na
naslov: Varnost splošni servis, d.o.o., Ljubljana, Staničeva ulica 41, 1000 Ljubljana.
Likvidacijski upravitelj
Vesna Alibabić
Ob-5562/09
Likvidacijski upravitelj družbe Proxy
BPD borzno posredniška družba, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji, Dalmatinova ulica
2, 1000 Ljubljana, pri kateri je na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg
2007/13900 z dne 20. 11. 2007, vpisan začetek redne likvidacije, v skladu z določbo
412. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva v Uradnem listu
Republike Slovenije prijavijo svoje terjatve
do družbe Proxy BPD borzno posredniška
družba, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe Proxy
BPD borzno posredniška družba, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji, Dalmatinova ulica 2,
1000 Ljubljana, v dveh izvodih z dokazili, ki
izkazujejo obstoj in višino terjatev.
Dolžniki se pozivajo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Proxy BPD borzno posredniška
družba, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji,
likvidacijski upravitelj Gorazd Borštnar
Ob-5594/09
V skladu s 638. členom v povezavi s
586. členom ZGD-1 družba Knauf Insulation Tehnologija d.o.o., Trata 32, 4220 Škofja Loka, matična številka 5591503000 in
Nova Knauf Insulation Tehnologija d.o.o.,
Trata 32, 4220 Škofja Loka, matična številka
3562018000, sta 3. 8. 2009 registrskemu
organu predložila pogodbo o delitvi in prevzemu (tretji odstavek 638. člena v povezavi
s prvim odstavkom 586. členom ZGD-1).
Knauf Insulation Tehnologija d.o.o.
Nova Knauf Insulation Tehnologija
d.o.o.
Ob-5607/09
Likvidacijski upravitelj družbe Moneo,
poslovno in pravno svetovanje, d.o.o. – v
likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena
v povezavi s 522. členom ZGD-1 objavlja
obvestilo in poziv upnikom:

1. Skupščina družbe Moneo, poslovno in
pravno svetovanje d.o.o., Reška 23, Ljub
ljana, je dne 17. 7. 2009 sprejela sklep o
prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Jure Mikuž, Reška 23, Ljubljana.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.: Srg 2009/20088 z dne 28. 7.
2009 v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Moneo, poslovno in
pravno svetovanje, d.o.o. – v likvidaciji.
4. Upniki družbe Moneo, poslovno in pravno svetovanje, d.o.o. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva v Uradnem listu RS prijavijo likvidacijskemu upravitelju svoje terjatve do družbe v
likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi
dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s
priporočeno pošto likvidacijskemu upravitelju
na naslov sedeža družbe Moneo, poslovno in
pravno svetovanje, d.o.o. – v likvidaciji, Reška 23, 1000 Ljubljana, s pripisom: za likvidacijskega upravitelja – prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Moneo, poslovno in pravno svetovanje, d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe
v likvidaciji.
Moneo d.o.o. – v likvidaciji
Jure Mikuž
likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5554/09
Edini družbenik družbe GB40 posredovanje, svetovanje, upravljanje, d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana, je dne 8. 7. 2009 v
skladu s 520. členom ZGD-1 sprejel sklep,
da se osnovni kapital družbe BMA Partnerji,
zavarovalno posredniška družba, d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana, v višini 125.935,00
EUR, zmanjša za 65.935,00 EUR, tako da
zmanjšan osnovni kapital družbe znaša
60.000,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Poslovodja družbe BMA Partnerji, zavarovalno posredniška družba, d.o.o., v skladu z drugim odstavkom 520. člena ZGD-1
poziva upnike, da se v treh mesecih od te
objave zglasijo pri družbi in izjavijo ali se
strinjajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
BMA Partnerji, d.o.o.
Št. 10
Ob-5555/09
Na podlagi 520. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) obveščamo, da je
skupščina družbe Avizo d.o.o., dne 24. 6.
2009, sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala iz 179.436 EUR na 7.500,00
EUR. Vse upnike se poziva, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Avizo d.o.o.

Ob-5569/09
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi
sklepa edinega družbenika družbe z dne
23. 7. 2009, družba Avtomontaža, družba
za poslovno strategijo in nadzor sistema,
d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana,
objavlja skrajšan sklep edinega družbenika
o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala.
Zmanjša se osnovni kapital družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
po postopku rednega zmanjšanja osnovnega
kapitala. Osnovni kapital družbe se zmanjša
z 50.000,00 EUR za 34.700,00 EUR, tako
da po zmanjšanju osnovni kapital družbe
znaša 15.300,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno z izplačilom za 34.700,00 EUR.
Znesek, za katerega se osnovni kapital v
skladu s tem sklepom zmanjša, se izplača
družbi FAF – Ingeniring film, arhitektura, finance, d.o.o. kot edinemu družbeniku na
dan sprejetja tega sklepa, nemudoma po
vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
direktor družbe poziva vse upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Avtomontaža, družba za poslovno
strategijo in nadzor sistema, d.o.o.
Zinka Somrak
direktorica

Sklici skupščin
Ob-5553/09
V skladu z določili statuta družbe Iskra
Telekom Holding d.d., Ljubljanska cesta
24a, 4000 Kranj, uprava sklicuje
9. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo dne 9. 9. 2009 ob 9. uri,
v prostorih Iskratel d.o.o., Ljubljanska 24a,
Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Viktorija Vehovec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marija Murnik.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2008 znaša 4.865.444 EUR in ostane nerazporejen.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
3.1. Za člane nadzornega sveta se za
dobo 4 let izvolijo Metod Zaplotnik, Darko
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Vuser in Brane Račič. Novoizvoljeni člani
nastopijo mandat naslednji dan po izvolitvi
na skupščini.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009
imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o.,
Davčna ulica 1, Ljubljana.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe PIT d.o.o., Špruha 19, Trzin,
vsak delovni dan od dneva objave dalje med
9. in 10. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri
dni pred sejo.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z dvigom rok.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Iskra Telekom Holding d.d.
direktorica družbe
Viktorija Vehovec
Ob-5568/09
Uprava družbe Iskra Vzdrževanje, d.d.,
Savska loka 4, Kranj sklicuje
14. redno skupščino
delniške družbe Iskra Vzdrževanje, d.d.,
Kranj,
ki bo 7. septembra 2009, ob 16. uri, v sejni sobi družbe, Savska loka 4, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine ter
prisotnostjo vabljenega notarja.
Predlog sklepa: »za predsednika skupščine se imenuje Žiga Škerjanec, za preštevalca glasov pa se imenujeta Dejan Balmazovič in Tatjana Jelovčan. Skupščina se
seznani s prisotnostjo vabljenega notarja
Vojka Pintarja iz Kranja.
2. Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d.,
Kranj za leto 2008 in odločanje o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2008.
Predlog sklepa:
»2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za leto 2008.
2.2. Bilančni izguba družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za poslovno leto 2008
znaša 97.366 EUR in se pokrije, kot sledi:
– 39.909 EUR iz prenesenega dobička,
– 25.090 EUR iz drugih rezerv iz dobička in
– 32.367 EUR iz kapitalskih rezerv.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe Iskra
Vzdrževanje, d.d., Kranj za poslovno leto
2008.«
3. Sprememba statuta zaradi uvedbe
enotirnega sistema upravljanja.
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Predlog sklepa:
»Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme spremembe statuta družbe Iskra
Vzdrževanje, d.d., Kranj. Za izdelavo čistopisa statuta družbe se pooblasti nadzorni
svet družbe.«
4. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
»Z dnem vpisa sprememb statuta iz 3.
točke v sodni register se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta družbe Iskra
Vzdrževanje, d.d., Kranj:
– Žiga Škerjanec,
– Franci Bukovnik in
– Lazar Župunski.«
5. Imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa:
»Za člane upravnega odbora družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj se za mandatno
dobo šestih let imenujejo:
– Dimitrij Marjanovič,
– Franci Bukovnik,
– mag. Boštjan Pražnikar in
– Dejan Balmazovič.
Člani upravnega odbora nastopijo mandat naslednji dan po vpisu sprememb statuta iz 3. točke v sodni register.«
6. Določitev plačila članom upravnega
odbora.
Predlog sklepa:
»Člani upravnega odbora so upravičeni
do plačila za opravljanje svoje funkcije v višini 1.000,00 EUR bruto mesečno ter do povračila vseh stroškov v zvezi z izvrševanjem
nalog za družbo, kolikor gre za upravičene
stroške skladno z internimi pravili družbe.
Člani upravnega odbora imajo pravico
do uporabe službenega vozila za službene
in osebne namene, pri čemer vse stroške
povezane z uporabo službenega vozila nosi
družba, vključno s stroški goriva, servisiranja, zavarovanja in registracije.
Kolikor je posamezni član upravnega odbora imenovan za izvršnega direktorja družbe, ni upravičen do plačila za opravljanje
funkcije člana upravnega odbora iz prvega
odstavka tega sklepa, ampak se njegovo
plačilo in ostala povračila stroškov uredijo z
individualno pogodbo o zaposlitvi.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa
sprememb statuta iz 3. točke v sodni register.«
Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Če delničar v enem tednu po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno s 300. členom Zakona o
gospodarskih družbah.
Gradivo
Letno poročilo za poslovno leto, končano
na dan 31. 12. 2008 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega
poročila za poslovno leto končano na dan
31. 12. 2008 in drugo gradivo za sejo skupščine je delničarjem dostopno na sedežu
družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Savska loka
4, Kranj, vsak delavnik od dneva objave
sklica skupščine med 9. in 14. uro.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki vpisani v delniški knjigi družbe Iskra Vzdrževanje, d.d. tri delovne dneve pred zasedanjem
skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno
pooblastilo predložiti najkasneje do začetka
zasedanja skupščine. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim
dokumentom.
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Drugi sklic
Če na seji ne bo dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 7.
septembra 2009 na istem kraju ob 16.30. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Iskra Vzdrževanje, d.d.
uprava družbe:
mag. Boštjan Pražnikar
glavni direktor
Ob-5577/09
Uprava družbe K – FIN, naložbe in nepremičnine, d.d., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, na podlagi 295. člena ZGD-1 in
13. člena Statuta družbe sklicuje
skupščino
družbe K – FIN, naložbe in
nepremičnine, d.d.,
ki bo v sredo, dne 9. 9. 2009, ob 9. uri, v
notarski pisarni notarke Nevenke Tory, Beethovnova ulica 14, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika in preštevalca glasov izvoli Danila
Peteha. Na skupščini bo prisotna vabljena
notarka Nevenka Tory.
2. Seznanitev skupščine z letnimi poročili
in sprejem letnih poročil za leta 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 in 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani in
sprejme letna poročila za leta 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 in 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice za leta 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 in 2008.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina se seznani s čisto izgubo poslovnega leta 2003, ki na dan 31. 12.
2003 znaša 2.988,98 EUR.
Skupščina se seznani s čisto izgubo poslovnega leta 2004, ki na dan 31. 12. 2004
znaša 116.922,05 EUR.
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2005
znaša 83.452,06 EUR se uporabi za pokrivanje izgube iz preteklih let.
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2006
znaša 20.662,87 EUR se uporabi za pokrivanje izgube iz preteklih let.
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2007
znaša 30.151,17 EUR se uporabi za pokrivanje izgube iz preteklih let.
Skupščina se seznani s čisto izgubo poslovnega leta 2008, ki na dan 31. 12. 2008
znaša 170.268,96 EUR.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo
direktorja družbe v poslovnih letih 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 ter mu
za navedena poslovna leta podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov nadzornega sveta v poslovnih letih 2003, 2004, 2005, 2006 in 2007
ter jim za navedena poslovna leta podeljuje
razrešnico.
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4. Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti in s tem povezana sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se uskladi z novo
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Statut družbe se spremeni v 2. členu
tako, da se vse dosedanje dejavnosti brišejo in se vpišejo sledeče nove dejavnosti
po SKD 2008:
64.920
Drugo kreditiranje
64.990
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
66.190
Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade – Glavna dejavnost
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320
Upravljanje nepremičnin za
plačilo ali po pogodbi
69.200
Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
70.220
Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
73.200
Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
82.110
Nudenje celovitih pisarniških
storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
5. Uvedba kosovnih delnic (172. člen
ZGD-1), preračun osnovnega kapitala v evre
(693/I. člen ZGD-1) in sprememba statuta
a) Uvedba kosovnih delnic (172. člen
ZGD-1) in preračun osnovnega kapitala v
evre (693/I. člen ZGD-1)
Predlog sklepov:
5.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic, tako da se sedanjih 400.000
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo posamezne delnice 1.000,00 SIT,
nadomesti z 400.000 navadnimi, prosto prenosljivimi imenskimi kosovnimi delnicami.
5.2. Skupščina sprejme sklep, da
se osnovni kapital družbe, ki znaša
400.000.000,00 SIT, preračuna v evre in
sedaj znaša 1.669.000,00 EUR. Razlika v
znesku 170,42 EUR se prerazporedi v kapitalske rezerve.
b) Sprememba statuta
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano spremembo Statuta družbe.
6. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe K – FIN, d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe K –
FIN, d.d.
Predlagane spremembe in dopolnitve
statuta glasijo:
V tretjem odstavku 3. člena Statuta družbe K – FIN, d.d. se črtajo besede »v smislu 178. (stooseminsedemdesetega) člena
ZGD«.
V zadnjem stavku drugega odstavka
4. člena Statuta družbe K – FIN, d.d. se za
besedno zvezo »v 30 (tridesetih) dneh od
dneva« doda beseda »objave«.

pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.
K – FIN, d.d.
direktor

V 4. a členu Statuta družbe K – FIN,
d.d. se »200.000.00.,00 SIT« nadomesti z
»834.500,00 EUR«.
V tretjem odstavku 8. člena Statuta družbe K – FIN, d.d. se »5 (pet)« nadomesti z
»6 (šest)«.
V drugem odstavku 10. člena Statuta
družbe K – FIN, d.d. se »4 (štiri) leta« nadomesti z »6 (šestih) let«.
Zadnji odstavek 13. člena Statuta družbe
K – FIN, d.d. se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava lahko v objavi sklica skupščine določi, da je pogoj za udeležbo na skupščini
in za uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini, da se delničar, ki je kot imetnik
delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno
prijavi na skupščino družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.«
14. člen Statuta družbe K – FIN, d.d. se
spremeni tako, da se glasi: »Skupščina se
skliče vsaj 30 dni pred sejo skupščine z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.«
V drugem odstavku 17. člena Statuta
družbe K – FIN, d.d. se za besedo »sestaviti« dodajo besedi »in objaviti« in »2 (dveh)«
se nadomesti z »4 (štirih)«.
V prvem odstavku 20. člena Statuta
družbe K – FIN, d.d. se datum »29. 6. 2001«
nadomesti z datumom »11. 12. 2003«.
7. Prečiščeno besedilo Statuta družbe
K – FIN, d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme prečiščeno besedilo
Statuta družbe K – FIN, d.d. v katerem so
zajete vse spremembe in dopolnitve statuta
iz točke 4., točke 5. in točke 6. dnevnega
reda.
8. Volitve članov nadzornega sveta družbe K – FIN, d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je članom nadzornega sveta Miranu Kovačiču, Štefanu
Borinu in Moniki Viti potekel mandat.
Za člane nadzornega sveta za dobo 6
(šestih) let se izvolijo:
Matjaž Novak, rojen 15. 6. 1964, stanujoč Lom pod Storžičem 47a, 4290 Tržič,
Božo Pajer, rojen 17. 6. 1962, stanujoč
Vir, Erjavčeva ulica 8a, 1230 Domžale in
Igor Romih, rojen 13. 11. 1967, stanujoč
Ravne 26, 4290 Tržič.
Novoizvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem izvolitve na skupščini, to je z dnem 9. 9. 2009.
Letna poročila za poslovna leta 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 ter predlogi
sklepov in sprememb statuta z utemeljitvami
ter predlog prečiščenega besedila Statuta
družbe so ob predhodni pisni najavi dostopni vsem delničarjem na sedežu družbe v
Ljubljani, Cesta v Gorice 8, ves čas od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava je pravočasna,
če jo družba prejme vsaj tri dni pred dnem
zasedanja skupščine. Morebitna pooblastila
za zastopanje na skupščini morajo biti pisna in predložena družbi pred zasedanjem
skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
naj se na dan skupščine zglasijo v notarski
pisarni notarke Nevenke Tory, na naslovu
Beethovnova ulica 14 v Ljubljani, pol ure
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Ob-5623/09
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero, uprava
družbe sklicuje
11. redno skupščino
družbe Alpinum, Turistično podjetje,
d.d., Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero,
ki bo dne 10. 9. 2009 ob 9. uri v prostorih
hotela »Bohinj«, Ribčev Laz 45, Bohinjsko
jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Zdravko Rus.
Za preštevalca glasov se izvoli Dušan
Žlindra.
Za sestavo notarskega zapisnika je prisoten notar Milan Dolgan iz Ljubljane.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2008 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica, s čimer
se potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem
letu 2008.
3. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa:
Spremenita se sedež družbe in poslovni naslov družbe. Sedež družbe je sedaj
v Ljubljani, poslovni naslov pa na naslovu
Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana.
Skladno s sprejetimi spremembami se
sprejme čistopis statuta družbe.
4. Sklep o kupovanju lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko v imenu in za
račun družbe kupuje lastne delnice po določilih 247. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v delniško knjigo oziroma KDD in, če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da njihova
prijava prispe na sedež družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Vsi udeleženci se pozivajo, da se ob
prihodu na skupščino najmanj pol ure pred
začetkom seje, izkažejo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno
pooblastilo, zakoniti zastopniki pa izpis iz
sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino skupaj z
letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in predlogi posameznih sklepov
je na vpogled v »Hotelu Bohinj«, Ribčev Laz
45, Boh. Jezero (pri Dušanu Žlindra).
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku enega tedna po objavi sklica skupščine.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 9. uri
v istih prostorih z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Alpinum, turistično podjetje, d.d.
uprava družbe

Razširitve dnevnih redov
Ob-5578/09
Uprava družbe Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja,
da je dne 30. 7. 2009 od delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, prejela naslednjo zahtevo za razširitev dnevnega reda 15. redne seje skupščine
delničarjev družbe Terme Čatež, d.d., sklicane za dne 27. 8. 2009, ki se glasi:
»Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlaga na podlagi določil
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 15. seje
skupščine delničarjev družbe Terme Čatež,
d.d., ki bo dne 27. 8. 2009, zahtevo za
razširitev dnevnega reda v Ljubljani, dne
29. 7. 2009.
I. Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska
cesta 119, Ljubljana, je v svojem imenu in
za svoj račun ter v svojem imenu in za račun skladov, ki jih upravlja imetnica skupaj
137.377 delnic, družbe Terme Čatež, d.d. (v
nadaljevanju: družba), kar skupaj predstavlja 25,34% osnovnega kapitala družbe, s
čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.
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II. Predlagateljica zahteva, da se dnevni
red 15. seje skupščine delničarjev družbe
razširi z novo dodatno točko 6. (šestič), ki
se glasi:
6. Sprejem sklepa o določitvi višine sejnin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
(1) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v naslednjih bruto
zneskih:
– za predsednika nadzornega sveta
357,50 EUR,
– za člana nadzornega sveta 275,00
EUR.
(2) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu nadzornega sveta sejnina v višini 80%
redne sejnine.
(3) Članom komisij nadzornega sveta
za udeležbo na sejah in za pripravo nanje
pripada sejnina v višini 70% sejnine, ki je
določena za člane nadzornega sveta.
(4) V primeru, če zaradi predsednikove
odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali
sejo komisije nadzornega sveta namestnik
predsednika ali drug član, je ta upravičen do
sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje
seje prejel predsednik.
(5) Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačajo dnevnice in prevozni stroški v skladu s
predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne
stroške za gospodarske družbe. Stroški
za prenočišča se lahko povrnejo le, če je
oddaljenost stalnega oziroma začasnega
prebivališča člana nadzornega sveta, od
kraja dela organa najmanj 100 kilometrov,
če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu
ni bilo predvidene nobene vožnje javnega

prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih
objektivnih razlogov.
(6) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega
sklepa prenehajo valjati sklep pod točko 5.
dnevnega reda, 12. redne skupščine družbe, z dne 18. 7. 2006, sklep št. 7 (sedem)
pod točko 6. (šest), 11. redne skupščine z
dne 16. 8. 2005 in sklep št. 6, 6. redne skupščine družbe z dne 15. 6. 2000, ki se nanašajo na določitev višine mesečnih izplačil
in sejnin za udeležbo na sejah nadzornega
sveta, predsedniku in članom nadzornega
sveta družbe.
Obrazložitev:
Predlagateljica skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin
in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov
finančne krize (Sklep Vlade RS št. 100071/2009/3 z dne 22. 1. 2009) predlaga, da se
višina sejnine za člane nadzornega sveta in
člane komisij nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na
dopisni seji, določi v zneskih, kot je razvidno
iz predloga sklepa.
Upravo družbe pozivamo, da skladno z
298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev
dnevnega reda 13. seje skupščine družbe v
predpisanih rokih objavi na enak način, kot
je objavila sklic skupščine.
Članica uprave
mag. Anja Strojin Štampar
– v vednost: Nadzornemu svetu družbe«.
Zahteva za razširitev dnevnega reda
skupščine je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Terme Čatež, d.d., Topliška
cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, pod enakimi
pogoji kot ostalo gradivo za skupščino.
Terme Čatež, d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 719/2009
Ob-5580/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 719/2009
z dne 28. 7. 2009, je dvosobno stanovanje št. 10 v 1. nadstropju večstanovanjskega
objekta, na naslovu Na Plavžu 7, Železniki,
ki stoji na parc. št. 95/3, vl. št. 385 k.o. Železniki, ki meri skupno 39.69 m2, in obsega
sobo 8.61 m2, sobo 2.62 m2, sobo 11.48 m2,
kuhinjo – nišo 7.26 m2, shrambo 0.91 m2,
WC 1.56 m2 in predsobo 3.15 m2, stanovanju pa pripada tudi solastniški delež na skupnih delih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču, na katerem stavba stoji, last
zastaviteljev Dijane Lužija, roj. 13. 5. 1982,
Na Kresu 24, Železniki in Perice Lužija, roj.
19. 7. 1976, Na Kresu 24, Železniki, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne
13. 7. 2009, sklenjene s prodajalko Nevenko
Stanič, Kidričeva cesta 16 B, Nova Gorica,
zastavljeno v korist upnice SKB Banke d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina 4, matična
številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 33.000,00 € s pp.
SV 660/2009
Ob-5581/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 660/2009 z dne 30. 7.
2009, je bilo dvosobno stanovanje št. 10, v
4. etaži s shrambo št. 10 v 1. etaži, v izmeri
48,90 m2, v stavbi, na naslovu Cankarjeva
cesta 22 v Tržiču, identifikacijska številka
2143-00894-10, z ident. št. stavbe 894, stoječi na parc. št. 57/3 k.o. Tržič, last zastavitelja Uroša Zaplotnik, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 10. 7. 2009, sklenjene med
Urošem Zaplotnik kot kupcem in Marijo Zech
kot prodajalko, zastavljeno v korist zastavne
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub
ljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike

2, matična številka 5860571000 za zavarovanje denarne terjatve v znesku 50.000,00
EUR, z obrestno mero enako vsoti 6-mesečnega Euriborja in fiksnega pribitka v višini 1,90%, z zapadlostjo zadnjega obroka
glavnice 31. 7. 2024, ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz kreditne pogodbe št. 02068
– 1242364976 in pogodbe o zastavi nepremičnin št. 02068-1242364976-ZASN.
SV 665/09
Ob-5582/09
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 665/09, DK
39/09 z dne 30. 7. 2009, je bilo dvosobno
stanovanje št. 3 v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka, v skupni izmeri 61,27 m2,
v stavbi na naslovu Miklošičeva ulica 13, v
Domžalah, stoječi na parc. št. 5417/16 in
na parc. št. 4020/6, k.o. Domžale, vpisani
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah in je last zastaviteljice Simone Lovrič,
v celoti (do 1/1), zastavljeno v korist Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ 5860571000,
za zavarovanje terjatve v višini 17.500,00
EUR s pp.
SV 682/09
Ob-5603/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
terjatve, opr. št. SV 682/09 z dne 29. 7.
2009, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 3, v skupni izmeri 51.27
m2, ki je locirano v pritličju stanovanjskega
bloka Pot k ribniku 22, Ljubljana, stoječega
na parc. št. 116/1 in 109/67 k.o. Karlovško predmestje, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, pridobljena na podlagi
overjenega originala prodajne pogodbe, z
dne 20. 7. 2009, sklenjene med Valentinom
Urbančičem kot kupcem in Mašo Maras kot
prodajalko, last zastavitelja Valentina Ur-

bančiča, zastavljena v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 101.000,00 EUR
s pp.
SV 684/09
Ob-5604/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 684/09 z
dne 29. 7. 2009, je bilo štirisobno stanovanje v skupni izmeri 115,70 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Dunajska
41, Ljubljana, stoječe na parc. št. 2062/1
k.o. Bežigrad, last zastaviteljice Jasne Milinković, Dunajska cesta 41, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 12. 2005,
sklenjene z Natalijo Brišček kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče
15, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 129.000,00
EUR s pp.
SV 792/09
Ob-5605/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 792/09
z dne 27. 7. 2009, je bil lokal št. L19, v izmeri 20,70 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
trgovsko-poslovnega objekta, na naslovu
Vurnikova ulica 2, Ljubljana. Poslovna stavba stoji na parc. št. 1796/158 k.o. Bežigrad,
zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Marijana Kepica na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6.
2006 sklenjene z Nado Zupančič in Magdaleno Jazbinšek kot prodajalkama, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična št. 2211254000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 39/2007
Os-3144/09
V izvršilni zadevi upnika Boruta Žekša,
Gartnerstrasse 14, Magstadt, Nemčija, proti dolžnici Radmili Stare, Semič 34, Semič,
zaradi izterjave 45.000,00 € je bil na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Črnomlju, opr. št. In 39/2007 z dne 30. 8. 2007,
opravljen rubež dvoinpolsobnega stanovanja št. 6, v skupni izmeri 89,08 m2, v drugem
nadstropju poslovno stanovanjske stavbe,
na naslovu Črnomaljska cesta 2 v Semiču
(prej Semič 34c), ki stoji na parc. št. 333/23,
k.o. Semič (vl. št. 3220).
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 4. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 16090/2009
Os-4916/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Valentinčič
Igorja, Grajzerjeva 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
parc. št. 1574 in 1575, vpisani v vl. št. 1172,
k.o. Kašelj, dne 10. 6. 2009, pod opr. št. Dn
16090/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
aneksa k pogodbi o nakupu nepremičnine
z dne 18. 3. 1996, sklenjenega neznanega
datuma med Kristino Anžič, Cimermanova
2, Ljubljana (kot prodajalka) in Valentinčič Igorjem, Grajzerjeva 11, Ljubljana, (kot
kupcem), za nepremičnini parc. št. 1574 in
1575, vpisani v vl. št. 1172, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v enem mesecu 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 23. 6. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 600/2004
Os-3593/09
V izvršilni zadevi upnika Jamstvenega
in preživninskega sklada RS, Kotnikova 28,
Ljubljana, proti dolžniku Kotnik Ivanu, Ješetova ulica 69, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj, zaradi izterjave 2.124,70 EUR s pp,
je sodišče postavilo dolžniku Ivanu Kotniku,
Ješetova ulica 69, Kranj, začasno zastopnico odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot
15, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva

postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 5. 2009
VL 21875/2009
Os-4770/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika UL EF, Kardeljeva ploščad
17, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Carmen –
odvetnica Dobnik, Likozarjeva ulica 6, Ljub
ljana, proti dolžniku Zoranu Cilenšek, Prvomajska 2, Litija, zaradi izterjave 1.214,20
EUR, sklenilo:
dolžniku Zoranu Cilenšek, Prvomajska
2, Litija, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Godicelj Mitja, Kešetova 12a, Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
VL 93643/2008
Os-5231/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Robertu Markovič
Trdinova ulica 18, Maribor, zaradi izterjave
1.515,21 EUR, sklenilo:
dolžniku Robertu Markovič Trdinova ulica
18, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marina Ferfolja Howland, Slomškova ulica
17, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2009
VL 43945/2009
Os-5232/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice DBS d.d., Kolodvorska ulica
9, Ljubljana, ki jo zastopa Igor Stepančič,
Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, proti dolžniku
Alešu Rozman Dežmanova ulica 1, Lesce,
zaradi izterjave 7.263,39 EUR, sklenilo:
dolžniku Alešu Rozman Dežmanova ulica 1, Lesce, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o

izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mojca Košir.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
VL 101250/2008
Os-5233/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Vesna Zalaščak, Mariborska 1, Celje,
proti dolžnici Manueli Šiljić, Mihovica 33,
Šentjernej, zaradi izterjave 1.574,03 EUR,
sklenilo:
dolžnici Manueli Šiljić, Mihovica 33, Šentjernej, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Simčič Jasna.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2009
VL 32725/2009
Os-5236/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Mateja Sep, Dunajska cesta 107,
Ljubljana, proti dolžniku Ivanu Miliću, Drbetinci 9A, Vitomarci, zaradi izterjave 965,79
EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Miliću, Drbetinci 9A, Vitomarci, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Dragica Kuhelj, Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2009
VL 120186/2008
Os-5238/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 12, Ljubljana – do-
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stava, proti dolžniku Draganu Toškov, Krasinec 55, Gradac, zaradi izterjave 747,61
EUR, sklenilo:
dolžniku Draganu Toškov, Krasinec 55,
Gradac, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čleom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Štamcar Nace, Novi Trg-kompleks B, Novo
mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2009
VL 82633/2008
Os-5240/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Radu Krička, Brinje cesta
II/5, Grosuplje, zaradi izterjave 269,24 EUR,
sklenilo:
dolžniku Radu Krička, Brinje cesta II/5,
Grosuplje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marjan Jesenko, Kolodvorska 14A, 1000
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2009
VL 32699/2008
Os-5242/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Marija Mlakar, Mariborska cesta 1,
Celje, proti dolžniku Danu Bojetu, Celovška cesta 264, Ljubljana, zaradi izterjave
1.612,99 EUR, sklenilo:
dolžniku Danu Bojetu, Celovška cesta
264, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2009
VL 15325/2008
Os-5243/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Gorenjske elektrarne, d.o.o.,
Stara cesta 3, Kranj – dostava, proti dol-

žniku Borisu Kocenu, s.p., Cesta v Zgornji
log 44, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
1.234,22 EUR, sklenilo:
dolžniku Borisu Kocenu, s.p., Cesta v
Zgornji log 44, Ljubljana – dostava, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Pavšek Jernej, Kotnikova 34, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2009
VL 37378/2009
Os-5248/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Vilprof d.o.o., Obrtna cona
Logatec 20, Logatec, proti dolžniku Darku
Šarić, s.p., Ramovševa ulica 23, Ljubljana,
zaradi izterjave 3.304,81 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Šarić s.p., Ramovševa
ulica 23, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Irina Machtig, Trdinova 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
VL 23383/2009
Os-5249/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor
d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, Cankarjeva
ulica 3, Maribor, proti dolžniku Nenadu Jovanović, Koroška cesta 8/C, Velenje, ki ga
zastopa odv. Alojz Osojnik, Trg mladosti
6, Velenje, zaradi izterjave 2.512,56 EUR,
sklenilo:
dolžniku Nenadu Jovanović, Koroška
cesta 8/C, Velenje, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Alojz Osojnik, Trg Mladosti 6, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2009
VL 23993/2009
Os-5265/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika DBS d.d., Kolodvorska ulica
9, Ljubljana, ki ga zastopa Matevž Zgaga,
Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, proti dolžniku
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Rudiju Cör, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.058,27 EUR, sklenilo:
dolžniku Rudiju Cör, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Tadeja Predan, Kolodvorska 11, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
VL 118007/2008
Os-5342/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB Leasing NG Maribor
d.o.o., Titova cesta 2a, Maribor – dostava,
proti dolžniku Zijadu Jaranovič, Jenkova cesta 11, Velenje – dostava, zaradi izterjave
643,17 EUR, sklenilo:
dolžniku Zijadu Jaranovič, Jenkova cesta
11, Velenje – dostava se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi i zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Osojnik Alojz, Trg mladosti 6, Velenje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2009
VL 112153/2008
Os-5348/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa Anica Maleš, Trg revolucije 25 C, Trbovlje, proti dolžniku Franciju
Jeran, Kersnikova ulica 4/A, Celje, zaradi
izterjave 10.008,35 EUR, sklenilo:
dolžniku Franciju Jeran, Kersnikova ulica
4/A, Celje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Nendl Matelja, Ljubljanska cesta 3A, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2009
VL 73758/2008
Os-5350/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Sašu Horozović, Bratovševa ploščad 38, Ljubljana – dostava, zaradi
izterjave 146,51 EUR, sklenilo:
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dolžniku Sašu Horozoviž, Bratovševa
ploščad 38, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odtavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Simšič Sergij, Linhartova 62, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2009
In 61/07
Os-5136/09
V izvršilni zadevi upnice Abanke Vipa
d.d., Ljubljana, Glavna podružnica Koper,
Ferrarska 12, Koper – Capodistria, proti dolžniku: Dušanu Pegam, Kosmačeva
40, Portorož – Portorose, zaradi izterjave
490,35 EUR, a podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasno zastopnico v
izvršilni zadevi opr. št. In 61/07 postavi odvetnico Moniko Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 6. 7. 2009
In 77/08
Os-5137/09
V izvršilni zadevi upnike Zavarovalnice
Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti
dolžniku Dušanu Pegam, Kosmačeva ulica
40, Portorož – Portorose, zaradi izterjave
792,69 EUR, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasno zastopnico v
izvršilni zadevi opr. št. In 77/08 postavi odvetnico Moniko Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 6. 7. 2009
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P 32/2009
Os-4392/09
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Darji Morelj v pravdni zadevi tožeče stranke: Slovenske železnice d.o.o.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, ki ga zastopa
Mitja Stražar, odvetnik v Ljubljani, zoper
toženo stranko: Ilija Babić, Kolodvorska
25, Pivka, zaradi odpovedi najemne pogodbe za stanovanje (vrednost spora:
735,24 EUR) in predlog za postavitev začasnega zastopnika, izven naroka 3. junija
2009 sklenilo:
Toženi stranki Iliji Babić, nazadnje stanujočemu Kolodvorska 25, Pivka, se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna
zastopnik odvetnik Milan Škrinjar, Kazarje
10, Postojna.
Začasni zastopnik ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse dotlej, dokler tožena stranka
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti Center za socialno delo Postojna.
Ta oglas pa bo objavljen na oglasni deski
Okrajnega sodišča v Postojni.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 3. 6. 2009
P 28/2007
Os-5151/09
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Darji Morelj v pravdni zadevi tožeče
stranke Republike Slovenija, Ministrstvo za
obrambo RS, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, oddelek v Kopru, zoper
toženo stranko: Alibegović Ale, nazadnje
stanujoč Pretnarjeva ulica 5, Postojna, zaradi izpraznitve stanovanja (vrednost spora:
1.800,00 EUR), izven naroka 8. julija 2009
sklenilo:
toženi stranki: Alibegović Ale, Pretnarjeva ulica 5, Postojna, se na podlagi 5. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik
odvetnik Rihard Braniselj, Kozarje 10, Postojna.
Začasni zastopnik ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse dotlej, dokler tožena stranka
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.

O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti Center za socialno delo Postojna.
Ta ogla pa bo objavljen na oglasni deski
Okrajnega sodišča v Postojni in v Uradnem
listu RS.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 8. 7. 2009

Oklici dedičem
D 430/2009
Os-4819/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Verčkovnik Flori, rojeni Nemec, roj. 5. 9. 1912,
Slovenki, umrli dne 20. 5. 2009, nazadnje
stan. Cesta na Dobrovo 60, Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Verčkovnik Flori, da se priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustničino premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 6. 2009
D 70/2009
Os-5393/09
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Veselič Neži, roj. Rožman,
hčerki Jurija, roj. 18. 1. 1930, upokojenki,
državljanki Republike Slovenije, nazadnje
stanujoči Livold št. 20, umrli 13. 12. 2008
v Kočevju.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje
po zap. prišli tudi otroci pred zap. umrlega
brata Rožman Mihaela, to je zap. nečakinja
Rožman Silva, ki naj bi po podatkih dedičev
živela na neznanem naslovu v Italiji, poleg
tega pa tudi sodišču neznani potomci zap.
pok. nečakinje Kovačič Marije.
S tem oklicem sodišče poziva zap. nečakinjo Rožman Silvo oziroma potomce zap.
pok. nečakinje Kovačič Marije, da se v roku
enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega
sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o
dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 7. 2009
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Aritonovič Ljubinka, Stantetova 18,
Velenje, zavarovalno polico, št. 50500000145,
izdala zavarovalnica Slovenica, zavarovalna
hiša, d.d., Ljubljana. gnm‑305784
Bogve Jože, Na griču 7, Šentilj v Slov.
goricah, zavarovalno polico, št. 01 00002552,
izdala zavarovalnica Moja naložba. m‑374
Cergol Iztok, Larisova ulica 3,
Ankaran
Ankarano,
zavarovalno
polico, št. 50500009965, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gnc‑305794
Debevec Doroteja, Križ št. 7, Sežana,
zavarovalno polico, št. 50500009071, izdala
zavarovalnica KD Življenje zavarovalnica,
d.d., Ljubljana. gnd‑305793
Jerman Nadja, Knupleževa 4, Ruše,
zavarovalno polico, št. 01 000001952, izdala
zavarovalnica Moja Naložba. m‑391
Kajtna Klavdija, Trg Franca Fakina
3a,
Trbovlje,
zavarovalno
polico,
št. 50500025649, izdala zavarovalnica KD
Group Trbovlje. gnr‑305779

Spričevala preklicujejo
Andrijaševič Peter, Groharjeva ulica
5, Maribor, obvestila o uspehu Srednje
trgovske šole v Mariboru, leta 2007. m‑379
Baltič Edin, Cesta 4. julija 64, Krško,
spričevalo 3. letnika ETRŠ Brežice, izdano
leta 2008. gnm‑305734
Beranič Milan, Brunšvig 62, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ TAM,
Maribor, izdano leta 1991. m‑392
Berlot Nejc, Ulica Gradnikove brigade
19, Nova Gorica, indeks, št. 23070325,
izdala Fakulteta za strojništvo. gnv‑305675
Bevc Marijan, Dolenji Podboršt pri
Trebnjem 16, Trebnje, spričevalo za
voznika motornih vozil, izdal Šolski center
za kovinarsko stroko Novo mesto, Šola za
voznike motornih vozil, izdano leta 1973.
gnk‑305711
Boronič Lana, Jurčičeva 10, Brežice,
spričevalo 3. letnika Ekonomske in
trgovske šole Brežice, izdano leta 2008.
gno‑305732
Brodnjak Matija, Skorba 55a, Hajdina,
indeks, št. 81530751, izdala Ekonomsko
poslovna fakulteta v Mariboru. gnt‑305706
Cimerman Tomaž, Migojnice 14a, Griže,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
SŠGT Celje, smer turistični tehnik. m‑389
Ditrih Gregor, Zimica 94, Zgornja Korena,
spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole
v Mariboru, izdano leta 2006. m‑381
Dogančič Kristijan, Vojkov drevored
8, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. letnika
Šolskega centra Postojna, izdano leta 2007.
gnw‑305649
Erjavc Gea, Tkalska 9, Celje, spričevalo
4. letnika Srednje vzgojiteljske šole in
Gimnazije Ljubljana, izdano leta 2006.
gnu‑305726

Ferk Marjan, Vukovski dol 2, Jarenina,
zaključnega izpita, Strokovno izobraževalni
center za voznike motornih vozil, Poklicna
šola za voznike avtomeh. Ljubljana, izdano
leta 1980. m‑400
Ferk Marjan, Vukovski dol 2, Jarenina,
zaključno spričevalo, Šolski avtomehanski
in kovinarski center MB - poklica
avtomehanična šola, smer avtomehanik,
izdano leta 1975. m‑399
Filiplič Polona, Pševo 21, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2007. gnv‑305700
Gorjanc Mateja, Zimica 95, Zgornja
Korena, indeks, št. 81648337, izdala EPF
Maribor. m‑397
Grden Tina, Vinje 45, Dol pri Ljubljani,
indeks, št. 63060060, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnx‑305673
Horvat Teo, Semedela 89 A, Koper Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
tehniške šole Koper, smer tehniška
gimnazija, izdano leta 2006. gnl‑305735
Janeš Janez Jani, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, zaključno spričevalo za voznika,
izdala Srednja šola tehničnih strok, leta
1993. gnp‑305781
Jelovšek Nejc, Pot na Košace 14,
Vrhnika, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2008. gni‑305713
Kahrić Jasmin, Litijska cesta 143,
Ljubljana,
indeks,
št.
29007518,
Narovoslovno tehniške fakultete v Ljubljani.
gnq‑305709
Kaker Primož, Goriška cesta 53, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
šole Celje. gny‑305797
Kamšek Tjaša, Volavlje 26, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2009. gnq‑305730
Kenig Aleš, Dobro polje 18, Brezje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 1994. gnw‑305674
Končar Janko, Koške Poljane 1, Litija,
spričevalo šole za voznike motornih vozil
Novo mesto, izdano leta 1971. gnu‑305676
Košir Logar Polona, Na gaju 11, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
Višje šole za zdravstvene delavce, smer
fizioterapija, leta 1990, izdano na ime Logar
Polona. gnk‑305786
Kozelj Jost, Drulovka 21, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 2005. gnu‑305701
Krajnc Matjaž, Zaloke 5, Spodnji Duplek,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 2000.
m‑386
Kunčič Aleš, Zgornje Bitnje 70A, Žabnica,
maturitetno spričevalo Tehniški šolski center
Kranj, izdano leta 2009. gng‑305790
Kurent Romana, Gimnazijska 22,
Trbovlje, spričevalo o končani OŠ Slavko
Šlander, izdano leta 1985. gnb‑305795
Kuzman Sabina, Brezen 19, Vitanje,
obvestilo o uspehu pri maturi, izdala
Gimnazija Celje - Center, leta 2008.
gnb‑305799
Libman Damijan, Mirna ul. 17, Šentilj v
Slov. goricah, obvestilo o končani Srednji

kmetijski šoli v Mariboru, izdano leta 2001.
m‑375
Magister Nataša, Srednjevaška ulica 58,
Škofljica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2002. gnk‑305736
Makovec Ernest, Slovenska ul. 24,
Murska Sobota, zaključno spričevalo za
voznike, izdala Šola za voznike Ljubljana Ježica, leta 1980. gnx‑305773
Maty Irina, Ulica bratov Učakar 46,
Ljubljana, spričevala 3. in 4. letnika ter
diplomo Srednje šole za družboslovje in
splošno kulturo, izdano na ime Matovič
Irena. gno‑305707
Merhar Silvo, Sodnikarjeva ulica
9, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne šole za voznike
motornih vozil Ježica, izdano leta 1977.
gns‑305778
Mikulan Borut, Ul. V. prekomorske
brigade 15, Celje, spričevalo 1., 2., 3. in
4. letnika Poslovno-komercialne šole Celje.
gnu‑305651
Okorn Rupert Petra, Želimlje 87,
Škofljica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Želimlje, izdano leta 1996, izdano na ime
Okorn Petra. gns‑305703
Osterman Primož, Groharjeva ulica 18,
Kamnik, obvestilo o uspehu pri maturi, izdal
Šolski center Ljubljana, Splošna in strokovna
gimnazija, leta 2002, gnx‑305798
Potočnik Mitja, Tomšičeva 28, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor, smer pek,
izdano leta 1994. m‑396
Povh Irena, Bezina 40, Slovenske
Konjice, spričevalo 3. letnika Biotehniške
šole Maribor. gnz‑305650
Primc Manca, Laniše 2D, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2009. gnj‑305712
Pulko Milan, Dupleški vrh 91a, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole, poklic soboslikar,
izdano leta 1977. m‑373
Pušnik
Mitja,
Črešnjevec
120a,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 2004.
m‑395
Razlag Tina, Dobriša vas 52e, Petrovče,
maturitetno spričevalo I. gimnazije v Celju,
izdano leta 1995. m‑377
Sedlar Špela, Pod Gabri 17, Celje,
spričevalo 3. letnika in zaključnih izpitov
SŠGT Celje, smer natakar. m‑390
Spindler Aleksander, Prerad 40a,
Polenšak, spričevalo 1. letnika Strojne šole
Ptuj, smer avtoservisni tehnik, izdano leta
2008. m‑401
Šehović Edin, Kunaverjeva 14, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnl‑305785
Špan Andrej, Piršenbreg 44b, Globoko,
spričevalo o zaključnem izpitu ETRŠ
Brežice, izdano leta 2001. gnz‑305796
Štefanec M. Katja, Šentiljska cesta 112,
Maribor, letno spričevalo EKT, izdano leta
2004. gnj‑305737
Štuhec Branka, Korčetova 10, Maribor,
letno spričevalo za 1., 2. in 3. letnik,
spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo
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o uspehu pri zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor. m‑405
Tomažič Tadej, Harije 28, Ilirska Bistrica,
maturitetno spričevalo Športna gimnazija
Šiška, izdano leta 2005. gnt‑305652
Toškan Kaja, Dekani 95, Dekani,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2008. gnf‑305791
Trdin Matjaž, Trg svobode 7, Moravče,
spričevalo 8. razreda OŠ Jurij Vega
Moravče, izdano leta 1981. gne‑305792
Trpin Boštjan, Bukovo 69, Cerkno,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje šole
tehniških šol Šiška. gnt‑305727
Trunkelj Miha, Veliki Vrh pri Šmarju
12, Grosuplje, spričevala o poklicni maturi
Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano
leta 2006. gnu‑305680
Vačun Medeja, Murkova ul. 6, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter zaključno
spričevalo Srednje trgovske šole Maribor.
gnd‑305718
Vrzel Romina, Žikarce 31, Zgornja
Korena, indeks, št. 81658974, izdal EPF
Maribor. m‑394
Vukadin Milan, Viška cesta 40, Ljubljana,
indeks, št. 32003805, izdala Naravoslovno
tehnična fakulteta, oddelek za tekstilno
tehnologijo. gnq‑305780
Zorko Martina, Čagona 77, Cerkvenjak,
3. in 4. letnika ter zaključni izpit Srednje
kmetijske šole Maribor. m‑387
Žnidaršič Daša, Ob Beli 7, Vipava,
spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalni
center Memory, Dutovlje, izdano leta 1997.
gnw‑305774

Drugo preklicujejo
Aslani Veli, Simončičeva ulica 2,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 102156,
Sintal d.o.o. gnv‑305679
Astrouška Boris, Sončna pot 36, Portorož
- Portorose, potrdila o preizkusu znanja za
čoln, št. 01-05-549/2000, izdala Uprava RS
za pomorstvo Koper. gnp‑305681
Baus Janja, Primožičeva 1, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-810-1/86, izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gnx‑305723
Boštjančič Teja, Reška ulica 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21080041, izdano
na Fakulteti za družbene vede. gny‑305772
Brezovnik Miha, Sveti Danijel 84, Trbonje,
študentsko izkaznico, št. 01008184, izdala
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
gnt‑305777
Celin Andrej, Kuteževo 17/B, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 09992321,
izdano na Fakulteti za pomorstvo in promet
Portorož. gnv‑305775
Grobovšek Matej, Pod gradom 17,
Vuzenica, študentsko izkaznico, št.
81600773, EPF izdano v Mariboru. m‑384
HADJIJA d.o.o., Polje 361, LjubljanaPolje, osebno delovno dovoljenje, št.
04244250848, izdano na ime Lajai Ajet.
gnh‑305714
HADJIJA d.o.o., Polje 361, LjubljanaPolje, osebno delovno dovoljenje, št.
04244250869, izdano na ime Kelmensi
Abesin. gng‑305715
HADJIJA d.o.o., Polje 361, LjubljanaPolje, osebno delovno dovoljenje, št.
04244250845, izdano na ime Ukella Alban.
gnf‑305716
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HADJIJA d.o.o., Polje 361, LjubljanaPolje, osebno delovno dovoljenje, št.
04244230846, izdano na ime Kukalaj Bekim.
gne‑305717
Hiti Drago, Cesta 4. maja 6, Cerknica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-00287-0104, ser. št. 14096,
izdala Uprava RS za pomorstvo Koper.
gnu‑305776
Holler Tadej, Gosposvetska 36, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93632466, izdano
na Fakulteti za stojništvo. m‑385
Hovnik Ingrid, Sele 4, Slovenj Gradec,
študentsko izkaznico, št. 01008282, izdano
na Pedagoški fakulteti. gnj‑305787
Huremović Fahrudin, Borova vas 2,
Maribor, potrdilo o vpisu v delniško knjigo
telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre
Limbuš. m‑383
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244248715, izdano na ime Milišić
Relja. gns‑305682
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244248734, izdano na ime Drmić
Braco. gnn‑305683
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244248737, izdano na ime Bajić
Goran. gnm‑305684
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244248712, izdano na ime Kesić
Zoran. gnl‑305685
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244248718, izdano na ime Čivćija
Živko. gnk‑305686
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244236887, izdano na ime Marin
Branislav. gnj‑305687
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244240207, izdano na ime Stojković
Staniša. gni‑305688
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244250938, izdano na ime Đurić
Radenko. gnh‑305689
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244248733, izdano na ime Arežina
Zoran. gng‑305690
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244248733, izdano na ime Erdelić
Nikola. gnf‑305691
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244250935, izdano na ime Trivunović
Nikola. gne‑305692
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244240228, izdano na ime Trivković
Dragan. gnd‑305693
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244250930, izdano na ime Malić
Radenko. gnc‑305694
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244230388, izdano na ime Jovčić
Saša. gnb‑305695
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244248710, izdano na ime Knežević
Slobodan. gnz‑305696

INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244248708, izdano na ime Jakovljević
Aleksa. gny‑305697
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244248732, izdano na ime Kečan
Zoran. gnx‑305698
INTERSPAS, d.o.o., Ulica Ivana Roba
003, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244250930, izdano na ime Malić Rade.
gnw‑305699
Kedmenec Matej, Brest 74, Ig, študentsko
izkaznico, št. 23070414, izdano na Fakulteti
za strojništvo. gns‑305782
Kovač Ivan, Brezovica 68, Velika Polana,
veljavnost duplikata o poklicni izobrazbi
voznika, izdala Avtošola Ježica Ljubljana,
leta 1998. gns‑305653
Kovačič Ivo, Cvetna ulica 9, Dobova,
študentsko izkaznico, št. 81640461, izdano
na EPF Maribor. m‑398
Kozar Neno, Razlagova ulica 22, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 21080266,
izdano na Fakulteti za družbene vede.
gnr‑305654
Majerle Katja, Savinjska cesta 63,
Žalec, študentsko izkaznico, št. 19992373,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gni‑305788
Mirtič Janez, Jama pri Dvoru 29 A, Dvor,
študentsko izkaznico, št. 63000074, izdano
na Fakulteti za računalništvo in informatiko.
gnp‑305710
Mujagić Selvedin, Črni vrh 64, Črni
vrh nad Idrijo, študentsko izkaznico, št.
81651610, izdano na EPF Maribor. m‑378
Nikolič Karin, Kosovelova 9, Ljubljana,
fondpolico št. 50500069729, izdala KD
Življenje, zavarovalnica, d.d., Ljubljana.
gnq‑305705
Oblak Špela, Savska cesta 2A, Slovenski
Javornik, Jesenice, študentske izkaznice
in indeksa, vpisna št. 32060216, izdana pri
Naravoslovno-tehniški fakulteti. gnr‑305729
Obreza Miha, Ravnik 1, Nova Vas,
študentsko izkaznico, št. 21070454, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnh‑305789
Pavkovič Andrej, Šarhova ulica 77,
Maribor, študentsko izkaznico, št. E
1018439, izdala Univerza v MB, program
elektrotehnika. m‑403
Pečar Ivanka, Ul. Jelenčevih 16a,
Limbuš, potrdila o vpisu v delniško knjigo št.
1572, telekomunikacijski sistem Radvanje
Pekre Limbuš. m‑388
Pevec Frančišek s.p., Zagorica 10, Veliki
Gaber, hrvaško dovolilnico za tretjo državo,
št. 3706, črtna koda M010438, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. gnn‑305708
Podgoršek Robert, Pod taborom 9,
Sežana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 3736-1-279-0/87,
izdala Uprava RS za pomorstvo Koper.
gnz‑305771
Prajnc David, Vajngerlova 5, Maribor,
študentsko izkaznico, št. f0008857, izdano
na Filozofski fakulteti Maribor. m‑393
Prevozništvo Albert But s.p., Spodnji
Gabernik 28, Podplat, potrdilo za voznika
tujca: št. 007561/BGD64-3-11459/2007 na
ime Babiy Zinoviy. gng‑305719
Prevozništvo Albert But s.p., Spodnji
Gabernik 28, Podplat, potrdila za voznika
tujca, št. 000244/BGD64-4-8823/2007 na
ime Babiy Zinoviy. gnb‑305720
Prevozništvo Albert But s.p., Spodnji
Gabernik 28, Podplat, potrdila za voznika
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tujca, št. 007561/BGD64-2-11459/2007 na
ime Derzhko Ivan. gne‑305721
Prevozništvo Albert But s.p., Spodnji
Gabernik 28, Podplat, potrdila za voznika
tujca št. 007561/M J64-3-5376/2008 na ime
Sergii Ferodov. gny‑305722
Rajh Živa, Brunšvik 31a, Rače,
študentsko izkaznico, št. 61243370, izdano
na Pedagoški fakulteti. m‑376
Rotar Josip, Mladinska 10, Gornja
Radgona,
študentsko
izkaznico,
št.
93522482, izdala Fakulteta za gradbeništvo
Maribor. m‑380
Smole Irena, Prisojna ulica 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71040330,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnr‑305704
Strašek Vito, Krtince 5, Podplat,
študentsko izkaznico, št. 1001172, izdano
na Fakulteti za strojništvo. m‑382

Ule Branko, Škocjan 334, Koper Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-10673/00-99,
izdala Uprava RS za pomorstvo Koper.
gnv‑305725
Vegnuti Anton, Janeza Puharja 10, Kranj,
digitalne kartice voznika, na ime Vegnuti
Anton, številka kartice: 1070500009539000,
izdal Cetis d.d. gns‑305678
Volčjak Dejan, Begunje na Gorenjskem
168, Begunje na Gorenjskem, digitalne kartice
voznika, št. kartice 1070500006670000,
izdal Cetis d.o.o. gnx‑305702
Zinaid Balić s.p., Dragonja 26, Izola
- Isola, osebno delovno dovoljenje, št.
02172602, izdano na ime Imširović Mirsad,
leta 1980. gnn‑305783
Žalek Jože, Vrablova ulica 80, Maribor,
veteranske izkaznice, št. 006419, izdana
leta 2004. m‑404

Šešerko Leo, Rocenska 5, Ljubljana
Šmartno, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-00808/0/00, izdala Uprava RS
za pomorstvo Koper. gnw‑305724
Škrabar Aleš s.p., Gabrovka pri Zagradcu
26, Zagradec, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244249260, izdano na ime Ademović
Mersid. gnt‑305677
Štumberger Marjan, Žikarce 42, Zgornja
Korena, veteranske izkaznice št. 002031,
izdana leta 2001 v Mariboru. m‑402
Tot Jožef, Pince, Lendavska cesta 61,
Lendava - Lendva, potrdila o uspešno
opravljenem
preizkusu
strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence, št.
600574, izdal RS Ministrstvo za promet.
gnv‑305733
Trnovec Ana, Polhov Gradec 21, Polhov
Gradec, študentsko izkaznico, št. 71050208,
izdano na Biotehniški fakulteti. gns‑305728
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Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2065
2108
2111
2112
2121
2121
2121
2124
2125
2126
2126
2126
2126
2128
2129
2129
2129
2130

Stran

Stran

2132 /
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