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Javni razpisi
Št. 430-9/2010/12

Ob-1409/10

Popravek
V Javnem razpisu za podporo malim in
srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS,
v okviru iniciative EUREKA, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 4, z dne 22. 1. 2010,
Ob-1185/10, se spremeni:
6.1.1 točka Prijava na mednarodni razpis, na naslednji način: v prvem odstavku
se črta stavek »to je do 24. septembra 2009,
do 24. ure.«
6.2.1 točka Mednarodno preverjanje in
ocenjevanje ter izbor projektov, na naslednji
način: v četrtem odstavku se številke 30, 6
in 20 spremenijo v 300, 60 in 200.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 030-3/2006

Ob-1464/10

Popravek
V javnem razpisu Mestne občine Slovenj
Gradec za sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz proračunskih sredstev
Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2010,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 7/10
z dne 29. 1. 2010, Ob- 1265/10, se spremenijo
8. točka – Razpisni rok, ki pravilno glasi:
Javni razpis se začne 29. 1. 2010 in traja
do 1. 3. 2010.
9. točka – Oddaja in dostava ponudb,
katere prvi odstavek pravilno glasi:
Prijavitelji morajo prijave oddati na pošti
do zaključka razpisnega roka, z datumom
do 1. 3. 2010, na naslov Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ali osebno v vložišču, na sedežu naročnika, najkasneje 1. 3. 2010, do
14. ure.
10. točka – Odpiranje ponudb, ki pravilno glasi:
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika, dne 3. 3.
2010. Odpiranje ponudb ni javno.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 030-3/2006

Ob-1465/10

Popravek
V javnem razpisu Mestne občine Slovenj
Gradec za sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010,
Ob- 1266/10, se spremenijo

8. točka – Razpisni rok, ki pravilno
glasi:
Javni razpis se začne 29. 1. 2010 in traja
do 1. 3. 2010.
9. točka – Oddaja in dostava ponudb,
katere prvi odstavek pravilno glasi:
Prijavitelji morajo prijave oddati na pošti
do zaključka razpisnega roka, z datumom do
1. 3. 2010, na naslov Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
ali osebno v vložišču, na sedežu naročnika,
najkasneje 1. 3. 2010, do 14. ure.
10. točka – Odpiranje ponudb, ki pravilno glasi:
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika, dne 3. 3.
2010. Odpiranje ponudb ni javno.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 4301-79/2009

Ob-1466/10

Objava obvestila
o zaključku javnega razpisa
Na podlagi 8. točke javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/09
z dne 15. 5. 2009, št. objave 3781/09, in
9. točke Navodil za pripravo in oddajo vloge,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije
in 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št 48/09) naročamo objavo o zaključku
javnega razpisa z naslednjo vsebino:
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija,
Ministrstvo gospodarstvo.
2. Naslov izvajalca razpisa: Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 01/400-33-11, faks
01/433-10-31, http://www.mg.gov.si/.
3. Naziv javnega razpisa:
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta
2009, 2010 in 2011 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za
lokalno energetsko oskrbo.
4. Prejemniki nepovratnih sredstev:
Prejemniki nepovratnih sredstev so objavljeni na spletni strani www.euskladi.si, pod
rubriko razpisi.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 4301-68/2009

Ob-1467/10

Objava obvestila
o zaključku javnega razpisa
Na podlagi 8. točke javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/09
z dne 15. 5. 2009, št. objave 3740/09, 9. toč-

ke Navodil za pripravo in oddajo vloge, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije, in
2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 48/09) naročamo objavo o zaključku
javnega razpisa z naslednjo vsebino:
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija,
Ministrstvo gospodarstvo.
2. Naslov izvajalca razpisa: Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 01/400-33-11, faks
01/433-10-31, http://www.mg.gov.si/.
3. Naziv javnega razpisa:
Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso
za leti 2009 in 2010 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za
lokalno energetsko oskrbo.
4. Prejemniki nepovratnih sredstev:
Prejemniki nepovratnih sredstev so objavljeni na spletni strani www.euskladi.si, pod
rubriko razpisi.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-127/2009/6
Ob-1410/10
Na podlagi Proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09), Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1,
61/06 – Zdru-1, 112/07), Odločbe Evropske
komisije o državni pomoči (št. N472/2006
– Slovenija, o programu tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006) in pogodbe Manunet med Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo in Evropsko komisijo
št. 036229, objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
javni razpis
Manunet 4
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov sodelovanja različnih podjetij in strateških partnerjev na tehnološkem področju predelovalne dejavnosti,
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s ciljem povečati konkurenčnost Evropske
predelovalne industrije.
Ministrstvo bo projekte sofinanciralo
v okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerji v projektu Manunet (seznam na www.manunet.net),
ministrstvo izvaja usklajevanje politik spodbujanja tehnološkega razvoja na področju
predelovalne dejavnosti. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta
Manunet z imenom: »Manunet« (v izvirniku:
»Manunet Transnational Call 2010«), objavljen 17. decembra 2009, na spletnem naslovu www.manunet.net, z rokom za oddajo
predprijave do 24. marca 2010 in z rokom za
oddajo celovite vloge do 7. julija 2010.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo le gospodarske družbe, samostojni podjetniki in
raziskovalne institucije (visokošolski zavodi,
javni raziskovalni in drugi zavodi), s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
1. niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
2. na dan 31.12. v letu pred objavo
razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot
jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)(Uradni
list RS, št.126/07),
3. nimajo neporavnanih obveznosti do
države,
4. ne prejemajo, niti niso v postopku
pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,
5. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz
javnih virov, oziroma skupna višina prejetih
sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila
s področja državnih pomoči,
6. gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki se prijavljajo na razpis, morajo
biti registrirani oziroma vpisani po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06 (60/06 – popr.), 26/07 – ZSDU-B,
33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 –
popr.), 10/08, 68/08),
7. med slovenskimi partnerji mora prihajati iz industrije (registriran za dejavnost
C po SKD 2008) v posameznem projektu
vsaj en partner,
8. so v konzorciju skupaj z vsaj še
enim malim ali srednje velikim neodvisnim
podjetjem, ki pripada drugi sodelujoči (članici konzorcija Manunet) regiji ali državi,
9. so svoj projekt prijavile na mednarodni razpis Manunet ERA-Net Project,
Pre-proposal in je bil tako prijavljen projekt
s strani mednarodne komisije (TCT – Transnational Coordination Team) ocenjen kot
ustrezen za prijavo na razpis Manunet –
»full proposal«,
10. so partnerji svoj projekt prijavili
tudi na ustrezni mednarodni razpis Manunet
ERA-Net Project, Full-proposal
11. prijavljen projekt lahko traja največ
dve leti.
Vse ostale točke tega javnega razpisa
so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.
4. Prijava projekta: partner pri projektu
lahko sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden in mora projekt prijaviti v skladu s pravili razpisne dokumentacije in 3. točke dokumenta »Guidelines for proposers,
Manunet transnational call 2010«.) ali kot
partner (teh je lahko v državi ali regiji eden
ali več). Koordinator projekta mora v skla-
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du z 2. točko tega razpisa do 24. marca
2010 oddati predprijavo (pre-proposal), ki bo
s strani mednarodnega konzorcija ocenjena.
Ustrezna ocena predprijave je podlaga za
prijavo na razpis (full proposal). Partner se
mora, če želi od ministrstva prejeti finančna
sredstva za financiranje projekta, sam prijaviti svoji nacionalni agenciji, kateri mora,
poleg ostale zahtevane dokumentacije, posredovati tudi projekt v angleškem jeziku.
V primeru, da je znotraj enega projekta več
slovenskih partnerjev mora vsak od njih oddati samostojno vlogo.
5. Upravičeni stroški: financiral se bo del
prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena
v 5. točki razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor projektov: vloge, ki
uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v osnovni
vlogi bodisi, da so ustrezno dopolnjene po
pozivu) in ki izpolnjujejo formalne pogoje
v skladu z določbami razpisa, se uvrstijo
v nadaljnje ocenjevanje. To ocenjevanje bo
potekalo na dveh ravneh in sicer na nacionalni in mednarodni ravni.
6.1 Ocenjevanje predprijav
Vse predprijave, podsredovane mednarodnemu konzorciju Manunet, bodo s strani
vseh sodelujočih držav ocenjene po mednarodnih pravilih, navedenih v dokumentih
»Manunet Evaluation Criteria – 1st Stage«
in »Evaluation Guidelines – 1st Stage« (glej
www.manunet.net in spletne strani ministrstva). Ustrezna ocena predprijave je podlaga za prijavo na nacionalni in mednarodni
razpis (full proposal).
6.2 Ocenjevanje celovitih vlog
Vloge, ki bodo popolne, bodisi da so prispele popolne ali so bile po pozivu ustrezno
dopolnjene, bodo ocenjene v skladu z mednarodnimi ocenjevalnimi merili, s strani nacionalnih in mednarodnih ocenjevalcev.
6.2.1 Ocenjevanje doma
Vloge, ki so se uvrstile v nadaljnje ocenjevanje, najprej oceni strokovna komisija
ministrstva. Komisija lahko za pridobitev
ocene po potrebi vključi zunanje ocenjevalce, slovenske strokovnjake, ki jih imenuje
minister s sklepom. Za njihovo delo velja, da
se zagotovijo sredstva iz iste postavke, ki je
določena za ta razpis.
Strokovna komisija bo projekte, ki so
formalno ustrezni, ocenjevala po vnaprej
določenih merilih, ki so objavljena na spletnih straneh www.manunet.net in spletnih
straneh ministrstva v dokumentih »Manunet
Evaluation Criteria – 2nd Stage« in »Evaluation Guidelines – 2nd Stage«.
Posamezni projekt mora biti ocenjen
s strani najmanj dveh ocenjevalcev, končna ocena pa predstavlja povprečje ocen
obeh ocenjevalcev. Kolikor v posameznem
projektu sodeluje več kot en slovenski partner, se projekt, ne glede na dejstvo, da
morajo prijavitelji oddati posamezne vloge,
ocenjuje kot celota in ne posamezno po
partnerjih.
Največje možno število prejetih točk je
50. Kolikor bo projekt s strani nacionalnih
ocenjevalcev prejel najmanj povprečno 25
točk bo s strani slovenske nacionalne agencije (ministrstva) predlagan v sofinanciranje.
Pozitivna ocena na nacionalnem ocenjevanju še ne pomeni končnega sofinanciranja
projekta. Vsak pozitivno ocenjen projekt na
nacionalnem ocenjevanju mora dobiti tudi
ustrezno podporo na mednarodnem usklaje-

vanju ocen, v nasprotnem primeru ne more
biti predlagan v sofinanciranje.
6.2.2 Mednarodno ocenjevanje
Skladno s pravili razpisa Manunet bo
poleg nacionalnega potekalo tudi mednarodno ocenjevanje. Člani konzorcija Manunet
(države iz katerih prihajajo partnerji v projektu) ocenijo projekte tudi po mednarodnih
merilih. Poleg formalnih pogojev, se ocenjevalni kriteriji razdelijo v pet ocenjevalnih
kategorij:
– značilnosti konzorcija (20% ocene),
– tržne značilnosti projekta (20% ocene),
– načrt projekta in stroški projekta (30%
ocene),
– izrabljanje rezultatov projekta (30%
ocene).
Natančnejši opis meril in način ocenjevanja bo objavljen na spletnem naslovu www.
manunet.net po izteku faze zbiranja predprijav in na spletnih straneh ministrstva.
Tako pridobljene ocene bodo predmet
usklajevanja na mednarodni ravni. Projekt,
ki bo po teh merilih ocenjen pozitivno v vseh
državah oziroma regijah, iz katerih prihajajo
partnerji v projektu bodo predlagani v sofinanciranje. Tak predlog še ni zadosten pogoj za končno sofinanciranje.
7. Izdelava predloga sofinanciranja
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo
podprlo izmed pozitivno ocenjenih projektov, ki bodo prejeli ustrezno mednarodno
podporo, toliko najviše uvrščenih projektov (razvrščenih po ocenah nacionalnega
ocenjevanja od najbolje do najslabše ocenjenega), kolikor bo razpoložljivih sredstev.
Projekt lahko traja največ dve leti. Projekti,
ki bodo imeli opredeljeno trajanje daljše od
dveh let, se bodo šteli kot formalno neustrezni in ne bodo posredovani v nacionalno
ocenjevanje.
Natančnejši postopek izdelave predloga
sofinanciranja je opisan v točki 7. Razpisne
dokumentacije.
8. Višina sredstev: za sofinanciranje projektov Manunet je na proračunski postavki
5687 (Sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru), v letu 2011 predvidenih
400.000,00 EUR, v letu 2012 pa 400.000,00
EUR. Sredstva za sofinanciranje projektov v letu 2012, kolikor do dneva podpisa
pogodbe proračun za leto 2012 še ne bo
sprejet in sredstva za dokončanje projektov,
katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem letu 2013, bodo določena s posebnim
aneksom k pogodbi. Projekt bo lahko prejel
sredstva do višine, zaprošene v vlogi.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2011, 2012 in 2013.
10. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v dveh izvodih, po navodilih iz
10. točke razpisne dokumentacije (»Sestava
vloge«).
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo predprijav(e) (pre-proposal), ki jo je dolžan oddati samo koordinator
projekta, je 24. marec 2010. Predprijava se
šteje kot pravočasna, če je oddana preko
spletne strani www.manunet.net (kliknite
na povezavo Online submission of Preproposals) do izteka roka torej do 24. marca 2010 do 17. ure (GMT+1). Natančneje
glej točko 2.5 dokumenta »Guidelines for
proposers« in Manunet call 2010 na www.
manunet.net in na spletnih straneh ministrstva.
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Rok za oddajo vloge je na nacionalni del
razpisa 8. julija 2010. Vloga mora prispeti
do 8. julija 2010, do 12. ure, na naslov:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
v zaprti ovojnici na kateri mora biti na sprednji strani obvezno zapisano »Ne odpiraj
– vloga za javni razpis Manunet«. Na zadnjo stran kuverte zapišite popolni naslov
pošiljatelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo do izteka roka (torej
8. julija 2010, do 12. ure).
Koordinator mora oddati vlogo na mednarodni del razpisa tudi preko spletne strani,
www.manunet.net, do izteka roka 8. junija
2010, do 17. ure (GMT+1).
Oddani morata biti obe vlogi, sicer se
vloga šteje kot nepopolna in bo zavrnjena.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali,
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog pri nacionalnem delu razpisa ni javno
in bo potekalo v prostorih Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v četrtek, 12. julija 2010, ob 12. uri. Z vlogami, ki
so posredovane mednarodnemu konzorciju
Manunet, ministrstvo ne razpolaga in zanje
tudi ne odgovarja.
13. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni v roku 60 dni od sestanka mednarodnega konzorcija Manunet.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloča minister.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več
informacij o projektu Manunet in posebej
o mednarodnem delu razpisa je dostopnih
na www.manunet.net. Dodatne informacije
so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, kontaktna oseba: Urška Zupin,
e-pošta: urska.zupin@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-2/2010/5
Ob-1539/10
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
31. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.), 15/08
– Odl. US, 64/08 in 86/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 99/09 – ZIPRS1011) in Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list
RS, št. 22/01, 35/06 in 75/08) Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
objavlja
javni razpis
za izbiro študentskih domov
za študijsko leto 2010/2011
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.

II. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov
za študijsko leto 2010/2011 (v nadaljevanju:
javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih
zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter
samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov
(v nadaljevanju: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06
in 75/08) in ki jim bo Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) dodeljevalo subvencije
za bivanje študentov.
Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
zaradi celostnega reševanja problematike
bivanja študentov ter upoštevajoč izvajanje
Projekta prenove študentskih bivalnih zmogljivosti preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne
zmogljivosti za študente.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi, ki so pri
pristojnem organu registrirani za dejavnost
študentskih domov in ki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne
prostore,
– električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne
potrebe,
– hladno in toplo vodo,
– ogrevane prostore,
– posteljno perilo ter
– vzdržujejo stavbo, opremo in napeljave
po sanitarno-tehničnih predpisih ter red in
čistočo v skupnih in pomožnih prostorih;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje
študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga
za vsako študijsko leto objavi ministrstvo;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja
za toliko, kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več postelj.
IV. Vsebina in priprava vloge
a) Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjena obrazca:
– prijavni obrazec MVZT-ŠD2010/1;
– prijavni obrazec MVZT-ŠD2010/2 in
– naslednji obvezni prilogi:
– dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da imajo na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo
stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki jim
omogoča izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini;
– pravila za vselitev v študentski dom
oziroma postopek za vselitev.
b) Na prijavnem obrazcu MVZTŠD2010/1 prijavitelj navede splošne podatke in natančne podatke o lokacijah bivalnih
zmogljivostih z natančnim številom postelj.
c) Na prijavnem obrazcu MVZT-ŠD2010/2
prijavitelj navede natančne podatke o vseh
bivalnih zmogljivostih in opremi z natančnim
številom postelj, namenjenih za študente,
upravičenih do subvencije, in sicer posebej
za tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste,
ki bodo bivanje v njem podaljševali.
Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja v domu (če se cene glede na sobe
razlikujejo, je potrebno navesti podatke za
vsako skupino sob posebej in povprečno
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ceno bivanja v domu v zadnjih treh mesecih)
in elemente, iz katerih je sestavljena.
d) Obenem mora prijavitelj s podpisom
in žigosanjem izjave na prijavnem obrazcu
MVZT-ŠD2010/2 pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da je pri pristojnem organu registriran za dejavnost študentskih domov oziroma da proti njemu ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi mu bilo prepovedano
opravljati dejavnost študentskih domov. Prav
tako mora prijavitelj soglašati s pogoji in merili, navedenimi v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji ter potrditi
resničnost oziroma točnost navedb v vlogi,
ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
e) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo
z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so
vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb
v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vpliva na ta javni
razpis ali na sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov pogodbe spremenijo tako, da
se jih ustrezno prilagodi in to sorazmerno
spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.
f) Ministrstvo mora kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati
porabo sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe. Prijavitelj poda na prijavnem obrazcu
MVZT-ŠD2010/2 tudi soglasje k preverjanju
namenske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi javnega razpisa. Ministrstvo lahko za
kontrolo porabe sredstev kadarkoli zahteva
od izbranega prijavitelja vpogled v poslovanje
in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te
pogodbe in izbrani prijavitelj je dolžan tej zahtevi ugoditi. V primeru, ko ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe ali nenamensko porabo
sredstev, je izbrani prijavitelj dolžan ministrstvu na podlagi posebnega sklepa povrniti
nenamensko porabljena sredstva v roku, določenem v sklepu ministrstva. V nasprotnem
primeru ima ministrstvo pravico poračunati
znesek nenamensko porabljenih sredstev pri
naslednjem zahtevku izbranega prijavitelja
v okviru istega proračunskega leta.
V. Merila za izbiro
Pri obravnavanju vlog bo ocenjena vloga
kot celota. Ocena strokovne komisije bo,
v primeru ponudb, ki bi kot celota presegale
razpisana okvirna sredstva, temeljila na naslednjih merilih:
1. večje število ponujenih postelj;
2. manjša oddaljenost namestitve od najbližjega javnega ali koncesioniranega visokošolskega zavoda.
VI. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa, namenjena
za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem
letu 2010/2011, je 422.400,00 EUR.
VII. Dodeljevanje subvencij: subvencija
za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja,
se bo začela izplačevati potem, ko bo z njim
zasebni študentski dom sklenil nastanitveno
pogodbo oziroma aneks k pogodbi in bo
na seznamu, ki ga bodo v skladu z 32. členom Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov ministrstvu pošiljale pisarne za
študentske domove. Subvencije se bodo nakazovale mesečno, način in postopek njihovega izplačevanja se bo natančno opredelil
v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom.
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VIII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok za
oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke 26. 2. 2010, do 14. ure v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za
izbiro študentskih domov za študijsko leto
2010/2011« ter z navedbo polnega naziva
in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se
štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do
izteka navedenega roka.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
IX. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za vodenje
postopka za izbiro študentskih domov, imenovana s strani ministra. Odpiranje vlog bo
2. 3. 2010, ob 9. uri, na sedežu ministrstva,
Kotnikova 38, sejna soba/2. nadstropje.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog sprejel sklep o izbiri
zasebnih študentskih domov, ki izpolnjujejo
pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje
študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom
o izbiri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za pridobitev sredstev.
XI. Razpisna dokumentacija: prijavna
obrazca in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani prijavitelji dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih straneh
ministrstva, www.mvzt.gov.si, pod rubriko
Javni razpisi.
XII. Dodatne informacije in obveščanje:
vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega
razpisa dobijo tudi na elektronskem naslovu marija.bergant@gov.si oziroma pri Mariji
Bergant na tel. 01/478-46-05, vsak delovni
dan, med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-1496/10
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09) objavlja
javni razpis
za izbor večletnih knjižnih projektov
za obdobje 2010–2012
(v nadaljevanju: projektni razpis 10,
oznaka JR1–VKP–2010–2012)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Predmet in področja javnega razpisa
Predmet
javnega
razpisa
JR1–
VKP–2010–2012 je izbor izvajalcev in sofinanciranje zahtevnejših večletnih knjižnih
projektov v tiskani ali elektronski obliki s področja izvirnega in prevodnega leposlovja
in humanistike:
– zbrana in izbrana dela slovenskih
ustvarjalcev, ki sodijo v konstitutivni kanon
slovenske književnosti, kulture in humanistike;
– prevodi temeljnih del in del avtorjev
svetovne književnosti, kulture in humanistične znanosti, ki še niso ali so slabo prisotni
v slovenskem jeziku;
– likovne monografije slovenskih mednarodno uveljavljenih ustvarjalcev in druge
likovne monografije nacionalnega pomena.
3. Cilji javnega razpisa
JAK bo večletne knjižne projekte s področja leposlovja in humanistike podpirala
v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– sistematična podpora nastajanju in izhajanju zahtevnih izvirnih in prevodnih knjižnih projektov v slovenskem založništvu,
– spodbuda založnikom za pripravo in
izvedbo zahtevnih knjižnih projektov nacionalnega pomena ter višanje deleža tovrstne knjižne produkcije v slovenski založniški produkciji,
– izboljšanje dostopnosti zahtevnejših
knjižnih projektov v celotnem nacionalnem
prostoru.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa
JR1–VKP–2010–2012 in obdobje ter način
za porabo dodeljenih sredstev
Okvirni znesek javnega razpisa JR1–
VKP–2010–2012 za leto 2010 znaša predvidoma 70.000,00 EUR.
Vrednost
javnega
razpisa
JR1VKP-2010–2012 za leti 2011 in 2012 bo
določena po sprejetju državnih proračunov
za leti 2011 in 2012.
Dodeljena proračunska sredstva bodo
morala biti porabljena v proračunskih letih
od 2010 do 2012 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
JAK bo izbranim izvajalcem zahtevnejših večletnih knjižnih projektov sofinancirala
največ 70% upravičenih stroškov na prijavljeni večletni knjižni projekt.
Sredstva sofinanciranja se odobrijo za
upravičene stroške večletnega knjižnega
projekta, povezane z izvedbo knjižnega projekta v letih 2010–2012.
Med upravičene stroške sodijo:
sklop A: avtorski honorarji,
sklop B: tiskarski stroški oziroma stroški
elektronske izdaje projekta,
sklop C: založniški stroški, vključno
z uredniškim delom.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR1–VKP–2010–2012
Prijavitelji na javni razpis JR10–
VKP–2010–2012 morajo izpolnjevati naslednji splošni pogoj:
– da so najmanj tri leta registrirani za
opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R)
ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58)
v Republiki Sloveniji ali zamejstvu.
Dokazilo: Kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne
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enote o registraciji društva ali druge evidence.
6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR1–VKP–2010–2012
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega
razpisa JR1–VKP–2010–2012, izpolnjevati
še naslednje posebne pogoje:
– da so vključno z letom 2009 izdali vsaj
tri (3) knjižna dela s področja razpisa JR1VKP-2010–2012 oziroma v primeru elektronskih izdaj, da so vključno z letom 2009
izdali vsaj tri (3) elektronske izdaje s področij razpisa, ki so vpisane v COBISS in
dostopne vsaj v NUK;
– da prijavljajo knjižno izdajo, ki zaradi
obsega, strokovne ali tehnične zahtevnosti ni izvedljiva v enem letu in katere konceptualna ter uredniška zasnova zagotavlja
celovitost projekta oziroma v primeru elektronske izdaje, da izdaja omogoča iskanje,
kopiranje in izvoz besedila ter opreme iz
elektronske izdaje;
– da zagotavljajo, da bo knjižni projekt
v tiskani obliki izšel najmanj v 400 izvodih
oziroma da bo v elektronski obliki dostopen
vsaj v NUK.
Dokazilo: OBR2 – izjave prijavitelja.
– da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili osnovni izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem v višini
vsaj 350,00 EUR bruto na avtorsko polo,
prevajalcem pa vsaj 270,00 EUR bruto na
avtorsko polo;
– da predlagajo večletni knjižni projekt,
katerega zaprošeni znesek sofinanciranja
ne presega 70% vseh upravičenih stroškov,
da bodo za izvedbo zaprošenega večletnega knjižnega projekta zagotovili najmanj
30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno
in realno izdelano finančno konstrukcijo.
Prijavljeni knjižni projekt mora biti finančno
uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki
(prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija
z izjavo.
7. Kriteriji za ocenjevanje in njihova uporaba
Zap.
št.

Razpisni kriteriji/merila

Možno št.
točk

1.

Cilji večletnega knjižnega projekta:
– načrtnost, kontinuiteta in sistematičnost izdajanja zahtevnih
knjižnih projektov
– dostopnost knjižnega projekta v celotnem nacionalnem
prostoru

20

2.

– Vsebinska opredelitev večletnega knjižnega projekta:
obrazložitev koncepta in uredniške opremljenosti knjižnega
projekta
– utemeljitev dinamike izvajanja projekta po fazah in
zagotovitev pravočasne in kvalitetne izvedbe projekta

30

3.

Reference prijavitelja in izvajalcev:
– reference prijavitelja, prepoznavnost na področju priprave in
izdajanja zahtevnih knjižnih projektov
– reference avtorjev in drugih sodelavcev pri izvedbi projekta
– reference glavnega urednika

30

4.

– Finančna opredelitev večletnega knjižnega projekta:
stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja
z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi
– glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten
projekt

20

Skupno število točk

100
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Izbrani bodo tisti večletni knjižni projekti,
ki bodo v postopku izbire po kriterijih javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012 ocenjeni
višje.
Kriteriji
javnega
razpisa
JR1–
VKP–2010–2012 so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju
navedena najvišja možna višina doseženih
točk. Najvišje možno število prejetih točk za
projekt je 100 točk, financirani pa so lahko knjižni projekti, ki prejmejo najmanj 81
točk. Višina odobrenih sredstev za projekt
je odvisna od skupne višine prejetih točk
za posamezen projekt (od 81 do 100 točk),
obsega in finančne zahtevnosti projekta ter
sredstev, ki so namenjena pozivu.
8. Dokumentacija javnega razpisa JR1–
VKP–2010–2012
Dokumentacija javnega razpisa JR1–
VKP–2010–2012 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR1–
VKP–2010–2012,
– prijavni obrazec OBR1 – predstavitev
večletnega knjižnega projekta,
– prijavni obrazec OBR2 – izjave prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3 – finančna
konstrukcija knjižnega projekta za obdobje
2010–2012,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju večletnega knjižnega projekta – OBR4.
Dokumentacija javnega razpisa JR1–
VKP–2010–2012 je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega
razpisa JR1–VKP–2010–2012 lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo
v glavni pisarni JAK vsak delavnik, med 10.
in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti naslednjo
v celoti izpolnjeno razpisno dokumentacijo:
– OBR1 – predstavitev večletnega knjižnega projekta,
– OBR2 – izjave prijavitelja,
– OBR3 – finančna konstrukcija,
– OBR4 – parafiran vzorec pogodbe
o sofinanciranju večletnega knjižnega projekta – OBR4.
9. Rok in način oddaje vlog
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: JAK, Tržaška cesta
2, 1000 Ljubljana, do 10. 3. 2010 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot
priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici
z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj –
Prijava na javni razpis za sofinanciranje
večletnih knjižnih projektov z oznako JR1–
VKP–2010–2012. Na hrbtni strani kuverte
mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).
Hkrati mora biti vloga najkasneje tega
dne oddana po elektronski pošti na naslov:
vecletni.knjige@jakrs.si
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012
v Uradnem listu RS, dne 12. 2. 2010 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 10. 3. 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
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kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR1–VKP–2010–2012.
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR1VKP-2010–2012, bo odpirala odpiralna komisija JAK.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
– Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10).
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije JAK za
knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja in humanistike odločil direktor JAK
z odločbo o sofinanciranju posameznega
večletnega knjižnega projekta.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si, na elektronskem naslovu gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri
strokovni svetovalki, vsak delavnik, med 10.
in 12. uro:
– Vlasta Vičič, tel. 01/369-58-26, vlasta.vicic@jakrs.si.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-1511/10
Javni razpis
za sofinanciranje zagona podjetij
v subjektih inovativnega okolja
v letu 2010 (P2)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za
gospodarstvo s pogodbo št. SPS-10-6064
– PF.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Slovenski podjetniški sklad (v
nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis
na podlagi Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 –
ZPOP-1), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega
akta Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08, 71/09), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009),
Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2010
(sklep Vlade RS, št. 47601-30/2009/11
z dne 17. 12. 2009), Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (UPB2, Uradni list RS,
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št. 44/07), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09, v nadaljevanju: ZIPRS
1011), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09), Mnenja o shemi »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2007–2013, de minimis« (št. priglasitve: M002-5715334-2007/I), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto
2010, ki ga je Vlada RS sprejela na 59. redni
seji, dne 17. 12. 2009, Programa ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, sklep Vlade
RS št. 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami
št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007/13,
31001-1/2007/17,
31001-1/2009/3
in
31001-1/2009/9.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji), ki jih razpisuje Slovenski
podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad)
v letu 2010.
Subvencije so namenjene inovativnim
podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje,
ki razvija proizvode, procese in storitve ter
se na inovativen način odziva na zahteve
trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno tehnološko podjetje
je podjetje za katerega je značilna visoka
vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih,
potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni
tržni niši.
Namen javnega razpisa je uspešen
prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme
in ustvarjanje novih inovativno naravnanih
podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem želi Sklad podpirati ciljno skupino
podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi.
Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez
pravih finančnih sredstev pa je lahko hitro
izgubljen. Še posebej je razpis namenjen
podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in/ter podjetjem za katere je
značilna visoka vsebnost znanja v storitvah
ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba
in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop
v globalni tržni niši. Subvencije omogočajo
podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi
finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega
položaja podjetij.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju:
MSP, ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), in izvajajo aktivnosti v subjektih inovativnega okolja.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne
6. 8. 2008 najdete na spletni strani http://www.
podjetniskisklad.si/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=62&Itemid=82.

Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Razpis je namenjen ciljnim skupinam A,
B in C.
Ciljna skupina A: Upravičenci so podjetja,
ki delujejo v subjektih inovativnega okolja in
prvič kandidirajo za sredstva prijavljenega
projekta in še niso registrirana več kot 18
mesecev od dneva vložitve vloge in imajo
nov poslovni program.
Podjetja imajo možnost pridobitve subvencije še v naslednjih 2 letih, v primeru, do
bodo izpolnila zastavljene cilje iz poslovnega načrta za tekočo leto in imela še nedokončan projekt. Možnost prijave bo predstavljena z novim razpisom v letu 2011.
Med subjekte inovativnega okolja za potrebe tega razpisa se uvrščajo tehnološki
parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni
inkubatorji, ki so vpisani v Evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi JAPTI
na podlagi Pravilnika o vodenju evidence
subjektov inovativnega okolja (Uradni list
RS, št. 25/08).
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– katerih lastnik je subjekt inovativnega
okolja v deležu enakem ali večjem kot 25%,
– ki so uspešno kandidirala, kot ciljna
skupina P2A na javnem razpisu P2 – sofinanciranje zagona podjetij v tehnoloških
parkih in inkubatorjih v letu 2009, objavljenega v Uradni list RS, št. 11/09,
– ki opravljajo dejavnost razvrščeno
v naslednja področja, oddelke, skupine in
razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– so v težavah na podlagi računovodskih
izkazov za leto 2009 skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Republike Slovenije,
– ki pridobivajo pomoč po posebnem
programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ki so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembe), s katerimi, na podlagi določb
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Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor;
Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
– ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2007–2009), že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti
do Sklada.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – upravičencu na podlagi pravila
de minimis ne sme presegati 200.000 EUR
v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če
bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost
pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi,
ki jo je sprejela Komisija.
Upravičenec za izplačane upravičene
stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih
javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja potrjenega projekta iz
različnih javnih virov, lahko Sklad prekine
izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe
ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na
razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno
likvidnost za obdobje 3 let,
– iz poslovnega načrta mora izhajati, da
bo podjetje imelo predvideno poslovanje
z dobičkom po uvedbi novega poslovnega
programa v poslovni proces,
– realiziran mora biti v Republiki Sloveniji,
– razvoj mora potekati v podjetju v fazah,
od ideje in raziskav do uporabe v poslovnem procesu in mora biti rezultat razvoja
v podjetju (za področje, ki ga v podjetju ne
zmorejo/znajo razvijati je dovoljeno uporabiti
tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij
in podjetij),
– nakup oziroma prenos dejavnosti od
drugega podjetja za izvedbo tega projekta
ni dovoljen,
– podjetje bo moralo do 31. 7. 2010 imeti vsaj enega redno zaposlenega za polni
delovni čas (nosilec dejavnosti pri s.p. se
za potrebe tega razpisa upošteva kot zaposlena oseba),
– podjetje mora biti v času trajanja sofinanciranja član subjekta inovativnega okolja
(od prijave na razpis do najkasneje izplačila
subvencije),
– rezultat projekta mora biti podrobno
opisan v poročilu o dejansko izvedenih aktivnostih v zvezi s prijavljenim projektom, primerjavo dejanskega stanja projekta s cilji iz
poslovnega načrta in pojasnitvijo odstopanj
v primeru le teh (odstopanja od zaposlitvenega, finančnega, poslovnega, časovnega
vidika …), ter stroškovno mesto, na katerem
podjetje vodi stroške nastale v zvezi s prijavljenim projektom.

niso upravičeni do povračila stroškov plač in
prispevkov, ker si ne izplačujejo plače,
– stroški promocije, vendar največ 5.000
EUR,
– stroški najema opreme za realizacijo
novega poslovnega programa,
– stroški najema poslovnih prostorov.
Za kritje stroškov najemnine lahko podjetje
pridobi maksimalno 6 EUR/m2 (za podjetja v podjetniških inkubatorjih in tehnoloških
parkih) in maksimalno 3 EUR/m2 (za podjetja v univerzitetnih inkubatorjih) in se izplača
na osnovi podatkov iz najemne pogodbe,
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega
programa,
– stroški patentnih in ostalih zaščit,
– materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda prijavljenega projekta,
– nematerialne investicije v povezavi
z novim poslovnim programom (nematerialne investicije zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc,
know-howa ali nepatentiranega tehničnega
znanja).
Zamenjava opreme in storitev v okviru
upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju s podjetjem.
Zamenjava je možna za enakovredno ali
boljšo opremo ali storitev. Še posebej pri
tehnološki opremi (predvsem računalniški),
kjer prihaja do naglih sprememb, je možna zamenjava upravičenih stroškov že na
podlagi prošnje podjetja in odgovora oziroma izjave Sklada, da dovoljuje spremembo.
V primeru odobritve drugih sprememb pa bo
Sklad sklenil s podjetjem aneks h pogodbi
o sofinanciranju.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup cestnoprevoznih sredstev.
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in
pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije projekta z leasingom ni dovoljeno.
Upravičene stroške (razen plač) je dovoljeno uveljavljati le od tretjih oseb po tržnih
pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot
25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-upravičencem. Prav
tako se predmet investicije ne more kupiti
od oseb v sorodstvenem razmerju z lastniki
podjetja.
8. Obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva: nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške projekta nastale od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2010.
9. Oddaja zahtevka za sofinanciranje
projekta
Upravičenec mora poslati zahtevek za
sofinanciranje najkasneje do 10. 8. 2010. Pri
zahtevku je potrebno predložiti:
– končno poročilo z opisom izvedbe projekta,
– seznam računov za upravičene stroške
projekta,
– vse izvode originalnih računov za celotno vrednost projekta, ki se glasijo na upravičenca,
– potrdila – dokazila o plačilu računov
z razvidnim sklicem pri nakazilu oziroma
izjavo dobavitelja opreme o plačilu celotnega računa,
– najkasneje ob oddaji zahtevka morajo
biti podjetja fizično prisotna v subjektih inovativnega okolja, kar dokažejo z najemno
pogodbo,
– izjava o številu zaposlenih na dan
31. 7. 2010.

4.2. Pogoji za sofinanciranje projekta:
– maksimalna višina subvencije za ciljno
skupino P2A je 30.000 EUR.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo
skladne z namenom javnega razpisa, bo
ocenila komisija za dodelitev sredstev na
osnovi naslednjih meril:
– kvantitativna (inovativnost, sodelovanje z institucijami znanja, razvoj projekta
v podjetju, tržna naravnanost),
– kvalitativna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta, ekonomske upravičenosti operacije glede na situacijo na trgu,
ocena realnosti časovne izvedbe projekta
v treh letih, ocena uspešnega zaključka
projekta glede na vložena in razpoložljiva
finančna sredstva, zunanja ocena subjekta
inovativnega okolja, osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja, ocena tima za realizacijo
projekta).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije
(poglavje III Merila za ocenjevanje projekta).
Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih, preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je projekt prejel manj kot 60 točk po
kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno
mnenje in ne gre v nadaljnje ocenjevanje
po kvalitativnih merilih, ter ne more pridobiti
sofinanciranje (subvencijo) Sklada.
Z analizo po kvalitativnih merilih vloga
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev poda
predlog Upravi Sklada v odločanje za vse
formalno popolne in pravnoformalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi
negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi
več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih
sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so
pridobili več točk v kvantitativni oceni. V primeru enakega števila točk imajo prednost
podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu
inovativnost, nato sodelovanje z institucijami znanja pri razvoju storitev/projekta, nato
razvoj tehnologije v podjetju, nato tržna naravnanost.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom
o neodobritvi vloge.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago
za javni razpis: okvirna višina nepovratnih
sredstev za ciljne skupine A, B in C v letu
2010 po tem razpisu znaša 3.500.000 EUR.
Sredstva so zagotovljena v Proračunu RS
za leto 2010.
7. Upravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški so stroški:
– stroški izdelave poslovnega načrta za
novi poslovni program, vendar največ 1.000
EUR (strošek lahko uveljavljajo samo podjetja, ki so člani subjektov, vpisanih v B evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo
vodi JAPTI na podlagi Pravilnika o vodenju
evidence subjektov inovativnega okolja),
– plače zaposlenih v podjetju, ki delajo na razvoju; maksimalni upravičen strošek plače je bruto 1.600 EUR na mesec na
zaposlenega, ki dela na razvoju. Podjetja
upravičen strošek plač dokazujejo s plačilno listo, Sklad ne upošteva druge oblike
izplačil (avtorske pogodbe, honorarje idr).
Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti
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10. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 25. 3. 2010.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka.
V primeru neposredne predložitve vloge pa
datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu
pošiljke.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje
celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila
naslednja upravičena do sofinanciranja.
11. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo
izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
12. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in
ustrezne vloge.
Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od
roka za odpiranje vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja (subvencije) Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma
neodobritvi sofinanciranja (subvencije) je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni
od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor
projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe
o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje
z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana
Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe,
vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-53 Simon
Böhm, 02/234-12-72 mag. Manfred Lepej,
02/234-12-40 Nataša Krajnc in 02/234-12-64
mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
14. Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni
obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si, obvezno izpolnite in
posredujte v tiskani in elektronski obliki,
skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje
in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni
list potrdite s podpisom in štampiljko ter ga
predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega
obrazca je potrebno le tega potrditi!).
2. Poslovni načrt,1 ki vsebuje obstoječe in planirane bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov.
1
Za izdelavo poslovnega načrta se lahko
uporabi naš pripomoček, ki pa ni edina ali privilegirana oblika poslovnega načrta. V primeru
pisanja poslovnega načrta brez našega pripomočka je potrebno prikazati planirano bilanco stanja in plan izkaza poslovnega izida ter
prikaz denarnih tokov vsaj za 3 leta po oddaji
vloge.
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3. Seznam upravičenih stroškov
(obrazec 3) s priloženimi kopijami računov,
predračuni, ponudbami, kalkulacijami plač
in najemnin in obrazložitvijo izbora opreme in ponudnika opreme. V obrazec morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi
računi, predračuni, ponudbe, kalkulacije
plač in najemnine z neto vrednostmi (brez
DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec
3 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list
za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu
http://evloge.podjetniskisklad.si. Priložene
listine so osnova za ocenjevanje in končno
izvedbo projekta.
4. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede
na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.
5. Potrdilo subjekta inovativnega okolja, da je podjetje vključeno in izvaja aktivnosti v tej instituciji. Kot neobvezna priloga
je vlogi priložena lahko tudi kvalitativna ocena subjekta inovativnega okolja na podlagi
Kvalitativnih meril Sklada, ki se upošteva
v primeru dodatnega ocenjevanja kvalitativnih meril (tč. III/B).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni
obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki.
V primeru razlik med oddano natisnjeno
obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatna pojasnila.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se ne more nanašati na celotno vlogo in na
podatke potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
15. Posebno poglavje za ciljni skupini
P2B IN P2C
15.1 Splošni pogoji
Pri ciljni skupinah P2B in P2C gre za
nadaljevanje razpisa P2/09 in P2/08. Upravičenci so podjetja, ki delujejo v subjektih
inovativnega okolja in so razdeljeni v dve
skupini:
– ciljna skupina P2B/09 – v to skupino
sodijo podjetja, ki so pridobila s strani Sklada pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2 v letu 2010 in
status nezaključenega projekta (ciljna skupina P2A iz razpisa P2 v letu 2009),
– ciljna skupina P2C/08 – v to skupino
sodijo podjetja, ki so pridobila s strani Sklada pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2 v letu 2010 in
status nezaključenega projekta (ciljna skupina P2B iz razpisa P2 v letu 2009).
15.2 Pogoji za sofinanciranje projekta
– maksimalna višina subvencije za ciljno
skupino P2B je 30.000 EUR, za ciljno skupino P2C pa 10.000 EUR.
15.3 Merila
Podjetja iz ciljnih skupin P2B/09 in
P2C/08 se ne točkujejo, zadostuje mnenje

Sklada o realizaciji ciljev in izpolnjevanju pogojev za nadaljnjo kandidaturo za leto 2010
(status mnenja o realizaciji projekta: pozitivno; stanje projekta: nezaključen projekt).
15.4 Upravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški so enaki stroškom ciljne skupine P2A razen:
– stroški promocije niso omejeni na
5.000 evrov.
Med upravičene stroške ne spada strošek izdelave poslovnega načrta.
15.5 vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni
obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si obvezno izpolnite in
posredujte v tiskani in elektronski obliki,
skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje
in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni
list potrdite s podpisom in štampiljko ter ga
predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega
obrazca je potrebno le tega potrditi!).
2. Seznam upravičenih stroškov (obrazec 3) s priloženimi kopijami računov, predračuni, ponudbami, kalkulacijami plač in
najemnin in obrazložitvijo izbora opreme in
ponudnika opreme. V obrazec morajo biti
zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi računi,
predračuni, ponudbe, kalkulacije plač in najemnine z neto vrednostmi (brez DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec 3 je v prilogi
spletnega obrazca Prijavni list za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si. Priložene listine so osnova za
ocenjevanje in končno izvedbo projekta.
3. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih
na zadnji dan preteklega meseca glede na
mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.
4. Potrdilo subjekta inovativnega okolja, da je podjetje vključeno in izvaja aktivnosti v tej instituciji.
5.a) V primeru, da poslovnega načrta
ne spreminja, ga ni potrebno ponovno oddati, a mora podjetje priložiti izjavo, da ni
bilo sprememb pri izpolnjevanju poslovnega
načrta in uresničevanju le tega.
b) Noveliran poslovni načrt.2 V primeru odstopanj od ciljev v poslovnem načrtu
se pošlje noveliran poslovni načrt ali kratka
predstavitev in razlogi morebitnih odstopanj
od poslovnega načrta. Poslovni načrt mora
vsebovati obstoječe in planirane bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih
tokov.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni
obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki.
V primeru razlik med oddano natisnjeno
obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatna pojasnila.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
2
Za izdelavo poslovnega načrta se lahko
uporabi naš pripomoček, ki pa ni edina ali privilegirana oblika poslovnega načrta. V primeru
pisanja poslovnega načrta brez našega pripomočka je potrebno prikazati planirano bilanco stanja in plan izkaza poslovnega izida ter
prikaz denarnih tokov vsaj za 3 leta po oddaji
vloge.
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Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se ne more nanašati na celotno vlogo in na
podatke potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
15.6 Upoštevanje določb javnega razpisa
Vsa ostala določila javnega razpisa se
smiselno uporabljajo tudi za ciljni skupini
P2B in P2C.
16. Oddaja vlog: vlogo v pisni obliki vloži
vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež
Slovenskega podjetniškega sklada.
Vlogo za sofinanciranje pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva
11, 2000 Maribor
– za P2A/10: »Ne odpiraj – P2A/10«,
– za P2B/09: »Ne odpiraj –P2B/09«,
– za P2C/08: »Ne odpiraj –P2C/08«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat, med 9. in 15. uro.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 671-1/2010-1
Ob-1411/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje
letnega programa športa na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 38/03 in 2/06)
objavlja Občina Veržej
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
na območju Občine Veržej za leto 2010
Predmet javnega razpisa so programi
javnega interesa za naslednje vsebine:
1. Vsebine
I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati
in 60-urni programi)
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se
plavati in 80-urni programi)
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport (cicibani/cicibanke, mlajši in starejši dečki/deklice)
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami – 80-urni programi
1.5. Interesna športna vzgoja mladine od
15. do 20. leta – 80-urni programi.
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (kadeti in
mladinci)
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami – 80-urni programi
1.8. Interesna športna dejavnost študentov – 80-urni programi
II. Športna rekreacija – 80-urni programi
članov, socialno-zdravstveno ogroženih in
starejših od 65 let
III. Kakovostni šport – programi priprav in
tekmovanj registriranih športnikov
IV. Vrhunski šport – programi priprav in
tekmovanj kategoriziranih športnikov
V. Šport invalidov – 80-urni programi.

2. Razvojne in strokovne naloge v športu
I. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
II. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
III. Založniška dejavnost
IV. Športne prireditve
4.1. Organizacija velikih mednarodnih
športnih prireditev (OI, SP, EP ipd.)
4.2. Organizacija športnih prireditev na
državni ravni (DP, Olimpijski teki ipd.)
4.3. Organizacija športno-rekreativnih
tekmovanj v obliki lig (mali nogomet, namizni tenis …)
4.4. Organizacija športno-rekreativnih
tekmovanj v obliki enkratnih tekmovanj (občinska prvenstva v posamezni športni panogi: namizni tenis, tenis, streljanje, šah …)
4.5. Propagandne akcije in prireditve za
propagando in popularizacijo športnih dejavnosti (cicibaniada, teki, športne igre zaposlenih, poletna olimpiada, športnik leta …)
4.6. Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini
V. Športni objekti – gradnja in vzdrževanje športnih objektov
VI. Informacijski sistem – izdelava informacijskih baz in programov ter nakup tehnologije
VII. Zavarovanje javnih športnih površin,
odgovornosti strokovnega kadra in udeležencev programov športa
VIII. Delovanje športnih društev in športne zveze
3. Prijava na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko
kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih
društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu in zavodi
s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in registriranih tekmovalcih (velja za športna
društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30 tednov v letu.
Obrazce za prijavo dvignete na Javnem
zavodu za šport, izobraževanje odraslih in
mladino Ljutomer, Ormoška cesta 22, na voljo pa so tudi v elektronski obliki, na naslovu:
www.simljutomer.si.
1. Prijave pošljite po pošti v zapečateni
kuverti z oznako »Ne odpiraj – LPŠ – javni razpis 2010«, na naslov: Občina Veržej,
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej,
v roku 20 dni po objavi.
2. Za pravočasno prispelo vlogo šteje
tudi posredovanje vloge po e-pošti v predpisanem roku, vendar vloga mora biti posredovana tudi pismeno, saj jo je potrebno
opremiti z žigom in lastnoročnim podpisom
zakonitega zastopnika pošiljatelja vloge.
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4. Končna določila
– Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
in urnikom.
– Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
– V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih za
sofinanciranje in izvajanje letnega programa
športa v občini.
– Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene pogodbe.
Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 02/585-89-60 na Javnem zavodu
za šport, izobraževanje odraslih in mladino
Ljutomer.
Občina Veržej
Št. 430-131/2009
Ob-1412/10
Občina Litija, na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika in
meril za sofinanciranje športnih programov
v Občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09),
Odloka o proračunu Občine Litija za leto
2010 (Uradni list RS, št. 113/09) in Letnega
programa športa v Občini Litija za leto 2010,
sprejetega dne 28. 1. 2010 na 33. redni seji
občinskega sveta Občine Litija, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2010
v Občini Litija
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci
športnih dejavnosti (športna društva in klubi,
šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske
družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Litija,
– da izvajajo program športa v javnem
interesu,
– da so ustrezno registrirani za izvajanje
dejavnosti v športu najmanj eno leto od prijave na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih programov,
– da društva ob prijavi na razpis občini
dostavijo tudi poročilo o realizaciji tistih programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter podatke
o evidenci članstva in plačani članarini v zadnjem koledarskem letu,
– da drugi izvajalci (neprofitne ustanove,
gospodarske družbe in zasebniki) ob prijavi
na razpis občini dostavijo poročilo o realizaciji tistih programov, ki so bili sofinancirani
iz proračunskih sredstev v minulem letu, ter
dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so
na podlagi zakonskih predpisov registrirani
za opravljanje dejavnosti v športu, ter druge
podatke o finančni in poslovni sposobnosti
za gospodarske družbe in zasebnike.
2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Letni program
športa v Občini Litija za leto 2010.
3. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2010, ki je
določena v Odloku o proračunu Občine Litija
za leto 2010, znaša 315.000 EUR. Sredstva
se razdelijo v skladu s sprejetim letnim programom športa za leto 2010, kar je razvidno
iz razpisne dokumentacije. Izvajalci športnih
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programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa,
v skladu z merili in točkovanjem prijav.
4. Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50 ali 52.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Litija, http://www.litija.si.
5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek,
5. 3. 2010, do 10. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti do dne
5. 3. 2010 (datum poštnega žiga). Javno
odpiranje prijav bo v ponedeljek, 8. 3. 2010,
ob 9. uri, v mali sejni sobi Občine Litija.
6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici, na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis
za šport 2010!« Na hrbtni strani ovojnice
mora biti izpisan natančen naziv in naslov
predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki
bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo
prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma ne bodo vsebovale zahtevanih
prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za
vrednotenje programov športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene
pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2010 za
namene, za katere so bila dodeljena.
8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku.
9. Dodatne informacije: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel, soba 50 ali 52, tel.:
01/896-34-59 ali 896-34-38.
Občina Litija
Št. 430-132/2009
Ob-1413/10
Občina Litija, na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08), Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2010 (Uradni list RS, št. 113/09), Pravilnika in meril
o sofinanciranju programov in dejavnosti na
področju ljubiteljske kulture v Občini Litija
(Uradni list RS, št. 53/05, 12/09) in na podlagi Lokalnega kulturnega programa Občine
Litija za leto 2010, sprejetega dne 28. 1.
2010 na 33. redni seji Občinskega sveta
Občine Litija, objavlja
javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov
v Občini Litija za leto 2010
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
Do pravice za pridobitev sredstev na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
so upravičeni izvajalci (kulturna društva in
njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani
v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev
pri ministrstvu za kulturo) ljubiteljskih kul-
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turnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis oziroma
na javni poziv na predpisanih obrazcih in
v določenih rokih,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Litija,
– da so kot pravne osebe ustanovljeni ali
registrirani za opravljanje dejavnosti v kulturi
najmanj že eno leto od prijave na javni razpis oziroma javni poziv za razdelitev proračunskih sredstev,
– da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa
oziroma projekta, s katerim kandidirajo za
sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da je izvedba njihovega programa ali
projekta primerljiva s povprečno kakovostjo
dejavnosti drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture,
– da društva in drugi izvajalci vsako leto
ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo
o realizaciji programov in porabi sredstev, ki
so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih
sredstev, ter ostale podatke in dokumentacijo, ki jo določa veljavna zakonodaja.
2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem javnih kulturnih programov, projektov
in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture,
in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa
Lokalni kulturni program v Občini Litija za
leto 2010.
Višina sredstev za razpisane programe
v letu 2010 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2010. Sredstva
se razdelijo v skladu s sprejetim Lokalnim
kulturnim programom za leto 2010, kar je
razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju v skladu
z merili in točkovanjem prijav.
3. Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50 ali 52.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Litija, http://www.litija.si.
4. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek,
5. 3. 2010, do 10. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine
Litija, ali poslane priporočeno po pošti do
dne 5. 3. 2010 (datum poštnega žiga). Javno odpiranje prijav bo v torek, 9. 3. 2010, ob
9. uri, v mali sejni sobi Občine Litija.
5. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis/poziv za kulturo 2010!« Na hrbtni strani
ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in
naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki
bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo
prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka
za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem
obvestilu o dopolnitvi.

6. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili,
z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Dodeljena sredstva
na podlagi tega razpisa in poziva morajo biti
porabljena v letu 2010 za namene, za katere
so bila dodeljena.
7. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku.
8. Dodatne informacije: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel, soba 50 ali 52, tel. 01/896-34-59
ali 896-34-38.
Občina Litija
Št. 330-03/2010
Ob-1445/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj za
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 101/07) (v nadaljevanju: pravilnik)
in Odloka o proračunu Občine Črnomelj za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 08/10) Občina
Črnomelj objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja
v Občini Črnomelj v letu 2010
I. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Črnomelj (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto
2010 v Občini Črnomelj, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in št. 1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev:
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Črnomelj za leto 2010 v skupni višini 109.400 EUR in se dodelijo za naslednje
ukrepe:
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku –uvrstitev pomoči)
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva:
1.a – za primarno proizvodnjo sredstva
v višini 53.000 EUR
1.b – za urejanje kmetijskih zemljišč
(agromelioracije) sredstva v višini 12.500
EUR
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 4 – »skupinske izjeme«) sredstva
v višini 2.500 EUR
3. Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč) (ukrep 5 – »skupinske izjeme«) sredstva v višini 4.500 EUR
4. Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu (ukrep 7 – »skupinske
izjeme«) sredstva v višini 14.000 EUR
5. Nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva (ukrep po načelu
»de minimis«):
5.a – za nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti sredstva v višini 5.000
EUR
5.b – za nova znanja na področju gozdarstva sredstva v višini 2.000 EUR
6. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 9 – »de minimis«) sredstva v višini 5.000 EUR
7. Delovanje društev in njihovih zvez
(ukrep 13 – »ostali ukrepi«) sredstva v višini 10.000 EUR
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8. Štipendiranje prevzemnikov kmetij
(ukrep 14 – »ostali ukrepi«) sredstva v višini 900 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezni ukrep in na
posamezni proračunski postavki ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na drugi ukrep oziroma proračunsko postavko
v skladu s pravilnikom, in veljavnim Odlokom o proračunu Občine Črnomelj za leto
2010 ter v skladu s Pravilnikom o postopkih
izvrševanja proračuna RS. To ne velja za
ukrep pod zaporedno št. 7.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence:
(1) Državne pomoči po tem razpisu se
lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec
poda pisno izjavo, da za iste upravičene
stroške in za isti namen ni prejel sredstev
oziroma, da ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira
oziroma pisno izjavi, koliko sredstev je za
isti namen iz teh virov že pridobil.
(2) Pomoči se ne odobri za nazaj za
dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel.
Ta določba velja za vse ukrepe, ki predstavljajo »skupinske izjeme« v kmetijstvu
razen za ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij.
(3) Odobrene naložbe oziroma dela ali
storitve, ki so odobrene po javnem razpisu
morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom sredstev po zahtevku.
(4) Pomoč se dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah.
(5) Prednost pri dodelitvi sredstev imajo;
– prosilci, ki investirajo v posodabljanje
oziroma povečanje obsega kmetijskih gospodarstev za živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,
– prosilci, ki niso v obdobju 5-ih let prejeli
sredstev Občine Črnomelj za pospeševanje
in razvoj kmetijstva,
– prosilci katerih edini vir dohodka izhaja
iz kmetijske dejavnosti in so sami ali pa njihovi družinski člani kmečki zavarovanci,
– prosilci, ki niso v obdobju 5-ih let prejeli
sredstev države ali EU za pospeševanje in
razvoj kmetijstva,
– kmetijska gospodarstva, ki redijo večje
št. GVŽ ali po podatkih iz subvencijske vloge
obdelujejo večje št. ha kmetijskih površin.
Pri dodelitvi sredstev se merila upoštevajo po vrstnem redu, kot je navedeno.
(6) Pomoč se določi na osnovi k vlogi
priloženega izdelanega načrta izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologije,
ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija ali na osnovi ponudbe oziroma predračuna za nameravano investicijo ali storitev.
(7) Upravičenost ali ekonomičnost investicije se dokazuje z mnenjem pristojne
strokovne službe.
(8) Kot zaključek naložbe se šteje (odvisno od namena naložbe):
– uporabno dovoljenje oziroma uporabnemu dovoljenju enakovreden dokument,
kolikor je le to potrebno;
– vključitev kmetijske mehanizacije ali
strojne ter transportne opreme v proizvodni
proces;
– vpis trajnih nasadov v ustrezen register;
– vpis oziroma predlog za vpis v zemljiško knjigo.
(9) Upravičeni prejemnik sredstev ne
sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

– postavitev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali in obor za rejo gojene
divjadi;
– izvedba agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti
v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih
gospodarstvih.
B. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim
standardom v živinorejski proizvodnji skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in
boksov s pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi
vremenskimi pogoji;
– naložbe v električno infrastrukturo;
– naložbe v prezračevalni sistem;
– naložbe v napajališča za živino.
Upravičenci za A in B: kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe (SME
podjetja), opredeljena v Prilogi 1 Uredbe
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče ali sedež na območju Občine
Črnomelj in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljevanju nosilci kmetijskih gospodarstev)
Dodaten pogoj upravičenosti:
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti
v času vložitve vloge v obdelavi minimalno
1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Splošni pogoji upravičenosti za A, B
– naložba mora ustrezati veterinarsko
sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe);
– za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije kjer je to potrebno;
– investicija mora biti finančno upravičena (za ukrep agromelioracije se šteje,
da je investicija finančno upravičena, če
ne presega vrednost investicije 1.100 EUR
+ DDV/ha);
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme
v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki
ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Opomba: Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Investicija se mora izvajati na območju
Občine Črnomelj. Pomoč se ne dodeli za
kmetijske stroje starejše od 8 let.
Specifični pogoji upravičenosti za A:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč,
če gre za investicije v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena
in ostali semenski material;
– trajne nasade minimalne površine 10
ar intenzivnih nasadov, 30 ar travniških sadovnjakov;
– rejo govedi;
– rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le-ta na paši vsaj 5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega
gospodarstva;

(10) Najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu kmetijskemu gospodarstvu
za naložbe v okviru državne pomoči, dodeljene po uredbi za »skupinske izjeme« ne
sme preseči 400.000 EUR v katerem koli
obdobju treh proračunskih let ali 500.000
EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne
glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
(11) Skupna pomoč, dodeljena kateremu
koli podjetju po načelu »de minimis«, ne
sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena. Izjema velja za podjetja,
ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč »de minimis« ne sme presegati
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let.
(12) Po zaključku investicije mora biti
investicija v uporabi za namen, za katerega
je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5
let po izplačilu sredstev.
(13) Upravičenci morajo izpolnjevati vse
pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, kolikor kandidirajo za
ukrep »Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah«.
(14) Pomoč po načelu »de minimis« se
dodeli samo za tiste namene po tem pravilniku, pri kateri je mogoče vnaprej brez
ocene tveganja natančno izračunati bruto
ekvivalent dotacije (pregledna pomoč).
(15) Upravičenec po tem razpisu ne
more kandidirati za več oblik podpor za isto
investicijo oziroma isti namen.
V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci,
upravičeni stroški, višina in znesek pomoči:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo: okvirna višina razpisanih sredstev je:
1.a -53.000 EUR za naložbe v primarno
proizvodnjo
1.b -12.500 EUR za urejanje kmetijskih
zemljišč (agromelioracije).
Predmet podpore:
A. Naložbe v posodabljanje kmetijskih
gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev nepremičnin –
hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo
mleka in mesa;
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije, računalniške programske opreme, strojne in
transportne opreme namenjene za lastno
primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oziroma storitvam s kmetijsko mehanizacijo, skladiščenju in trženju primarnih
kmetijskih proizvodov;
– naložbe v posodobitev objektov s pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske
mehanizacije, namenjene za lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu
oziroma izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo;
– naložbe v prvo postavitev oziroma
prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih
nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
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– rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem
konj.
Opomba: Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoča. Prav tako ni mogoča pomoč za nakup
rezervnih delov za kmetijske stroje.
Specifični pogoji upravičenosti za B:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo
biti standardi doseženi;
– po zaključku naložbe v prilagajanje
standardom dobrega počutja živali upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami
standardov (napisana in podpisana izjava
s strani upravičenca o ustreznosti);
– podpore za naložbe v prilagajanje
novo uvedenega standarda dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji se izvaja
do konca prehodnega obdobja. Obdobje
dodeljevanja pomoči bo opredeljeno v javnem razpisu.
Upravičeni stroški:
Splošni za A, B
– gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska
dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska,
pleskarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela);
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih se upoštevajo stroški dobave gotovih
elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta
(stroški materiala, prevoza in opravljenih
del);
– splošni upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo, ki je predmet
podpore kot so: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup
patentov in licenc;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije, ki je predmet podpore po tem
pravilniku;
– stroški plačila obrestne mere za posojila najeta za navedene namene pod A in B.
Opomba: Pomoč za fasaderska dela in
ureditev zunanje infrastrukture se kot samostojna investicija ni mogoča.
Specifični stroški za A:
– nakup in montaža nove tehnološke
opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– informacijska oprema, vključno z računalniškimi programi;
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov;
– nakup kmetijske mehanizacije;
– zemeljska in betonska dela, priprava
poti, nakup in postavitev mrež in opore za
napravo trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za
osvetljevanje in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in
sajenje);
– pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke, stroški nakupa opreme za
ureditev napajališč za živino;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
(stroški strojnih storitev za odstranjevanja
skalnih samic, zarasti, ravnanje zemljišča,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nasipanja), razen drenažna dela in material
za drenažo;
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti, ki niso javne poti (stroški
strojnih storitev in nabave gramoza).
Specifični stroški za B:
– oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov;
– električna oprema (svetila, električna
instalacija ...);
– prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme ...);
– dostopi do napajališč (napajalni sistemi ...).
Višina pomoči za A in B:
– za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih
stroškov naložbe;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu, kot je določeno v členu
22 Uredbe in izpolnjeni morajo biti pogoji iz
člena 22 Uredbe 1698/2005),
– do 5% pogodbene obrestne mere (v
primeru kritja obresne mere), pri katerem
bruto intenzivnost pomoči ne bo presegla
50% celotne vrednosti naložbe na območjih
z omejenimi možnostmi.
Znesek pomoči za A in B: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za
posamezni ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi
bila upravičena pomoč za upravičenca za
posamezni ukrep nižja od tega zneska se
le ta ne odobri.
Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR,
za mlade kmete pa 3.000 EUR.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:
okvirna višina razpisanih sredstev je 2.500
EUR
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija,
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za tekoče leto.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje živine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izpolnjevati določila nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranju zavarovalnih premij za tekoče leto.
Specifični pogoji upravičenosti:
– zavarovalne pogodbe sklenjene po
roku, ki jih kot upravičene za sofinanciranje
določi predpis o sofinanciranju zavarovalnih
premij za tekoče leto, niso upravičene do
sofinanciranja.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo
pogina zaradi bolezni za eno zavarovalno
leto.
Višina pomoči:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje živali za primer bolezni.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 ali 2010 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,

– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje živine pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni za leto 2010.
Znesek pomoči: najvišji znesek pomoči
ne glede na izračunan znesek upravičene
pomoči na upravičenca za posamezni ukrep
je 2.000 EUR.
3. Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč): okvirna višina razpisanih sredstev
je 4.500 EUR.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo ali nakupom kmetijskih zemljišč z namenom združevanja kmetijskih zemljišč.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki izvedejo
medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč
na območju Občine Črnomelj.
Opomba: Prednostno bodo obravnavane vloge vlagateljev, ki so imeli v letu 2009
odobrene vloge za pomoč za arondacijo,
pa iz upravičenih razlogov arondacija ni bila
izvedena.
Splošni pogoji upravičenosti:
– predloženo dokazilo o izvedbi arondacije, to je sklepa oziroma odločbe za predlog
vpisa v zemljiško knjigo in dokazila o plačilu
nastalih stroškov (originalni računi ali pogodbe s potrdili o plačilu);
– predložena mora biti še naslednja dokumentacija; kopija katastrskega načrta, notarsko overjena pogodba, mnenje pristojne
kmetijske svetovalne službe s katero izkazuje, da predlagani promet s kmetijskimi
zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč
kmetijskega gospodarstva.
Upravičeni stroški:
– stroški davčnih, pravnih in upravnih
postopkov, vključno s stroški geodetskih storitev potrebnih za izvedbo arondacije nastali
v tekočem letu.
Opomba: Plačilo kupnine za nakup zemljišč ni upravičen strošek.
Višina pomoči:
– do 100% dejansko nastalih pravnih in
upravnih stroškov postopkov.
Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po
tem razpisu upravičencu za posamezni
ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena
pomoč za upravičenca za posamezni ukrep
nižja od tega zneska se le-ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan
znesek upravičene pomoči na upravičenca
za posamezni ukrep je 2.000 EUR.
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu: okvirna višina razpisanih sredstev je
14.000 EUR.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost nosilcev kmetijskih
gospodarstev in družinskih članov kmetije
ter prispevati k njihovi dolgoročni sposobnosti preživetja in k večji konkurenčnosti
kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, izdaja publikacij in urejanje
spletišč.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju Občine Črnomelj (v nadaljevanju:
društva in združenja);
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– organizacije oziroma izvajalci, ki so registrirani za opravljanje storitev iz teh ukrepov (v nadaljevanju: registrirani izvajalci).
Splošni pogoji upravičenosti:
– izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč
dostopna vsem upravičencem;
– če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija
za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je
pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek
za udeležbo nečlanov se omeji na stroške
za zagotavljanje storitev;
– izvajalec je dolžan po zaključenem
usposabljanju naročniku – občini predložiti
seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci
morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski
člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
– pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju
končnim prejemnikom;
– za predstavitev v publikacijah, kot so
katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju
vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz
določenega območja ali dejanske podatke
o proizvajalcih danega proizvoda ter da so
informacije in predstavitve nevtralne in imajo
vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da
se predstavijo.
Upravičeni stroški:
(1) Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, stroški izvedbe
strokovnih ekskurzij.
(2) Na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje strani: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje.
(3) Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
(4) Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Višina pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po
tem razpisu upravičencu za posamezni
ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za posame-

ležbe in potni stroški, najemnine razstavnih
prostorov, simbolične nagrade, podeljene
na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na
nagrado in zmagovalca, stroški publikacij
ocenjevanja izdelkov;
– publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in
priprave spletnih strani.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po
tem razpisu upravičencu za posamezni
ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena
pomoč za upravičenca za posamezni ukrep
nižja od tega zneska se le-ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan
znesek upravičene pomoči na upravičenca
za posamezni ukrep je 2.000 EUR.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah: okvirna višina razpisanih sredstev
je 5.000 EUR.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so
potrebne za začetke opravljanja dejavnosti
ali za posodobitev in širjenje že obstoječe
dopolnilne dejavnosti:
– predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 k Uredbi (ES)
št. 364/2004 (mesa, mleka, vrtnin, sadja,
mlevskih in škrobnih izdelkov, lesa, zelišč..),
medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih
sadežev in gozdnih sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki
jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa
živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki) povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetij (npr.: domača obrt, krovstvo s slamo, peka v kmečki
peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, izdelava podkev, podkovno kovaštvo …);
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– druge dopolnilne dejavnosti opredeljene v veljavni zakonodaji.
Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti registrirano
dopolnilno dejavnost oziroma morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če
le‑tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12
mesecih po odobritvi pomoči;
– upravičenec mora imeti v času oddaje
vloge MID številko ter v uporabi najmanj
1 ha.
Primerljivih kmetijskih površin;
– upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe;

zni ukrep nižja od tega zneska se le-ta ne
odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na
izračunan znesek upravičene pomoči na
upravičenca za posamezni ukrep je 2.000
EUR, za organizacijo oziroma izvajalca, ki
se ukvarja z javno svetovalne službo za
področje kmetijstva na območju Občine Črnomelj, pa je najvišji znesek pomoči za ta
ukrep 4.000 EUR.
5. Nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva – ukrep po načelu »de minimis«: okvirna višina razpisanih
sredstev je:
5.a – za nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti 5.000 EUR
5.b – za nova znanja na področju gozdarstva 2.000 EUR.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov
s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– svetovalne storitve;
– organizacija forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih;
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci:
– za 5.a in 5.b: organizacije ali izvajalci,
ki so registrirani za opravljanje storitev iz
tega ukrepa
– za 5.b lahko tudi društva, kolikor imajo v svojem ustanovnem aktu opredeljeno,
da je njihova osnovna dejavnost s področja
gozdarstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč
dostopna vsem upravičencem;
– če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija
za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je
pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek
za udeležbo nečlanov se omeji na stroške
za zagotavljanje storitev;
– izvajalec je dolžan po zaključenem
usposabljanju naročniku – občini predložiti
seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci
(končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti
njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim
prejemnikom. Za predstavitev v publikacijah,
kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec
zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih
iz določenega območja ali dejanske podatke
o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so
informacije in predstavitve nevtralne in imajo
vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da
se predstavijo.
Upravičeni stroški:
usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom iz področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje);
– stroški svetovalnih storitev: honorarji
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
in druge storitve ali oglaševanje;
– predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave …): stroški ude-
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– naložba mora ustrezati veterinarsko
sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;
– upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko
informacijo;
– gradbeno dovoljenje – kjer je to potrebno);
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– investicija mora biti finančno upravičena.
Specifični pogoji upravičenosti:
– za dopolnilno dejavnost predelava živil
rastlinskega izvora morajo lastne surovine
predstavljati najmanj 50% količine potrebnih
surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij;
– za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni
prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100% potrebnih surovin,
v drugih primerih pa najmanj 50% količine.
Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov
in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje
lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne vrednosti prodaje
na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem
na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti,
ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih
surovin, pri čemer se jih do največ 30% vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo
pa od drugih kmetij;
– za dopolnilno dejavnost predelave
medu mora končni prejemnik imeti ob času
oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin;
– za dopolnilno dejavnost predelava
gozdnih sortimentov morajo lastne surovine
predstavljati najmanj 20% količine potrebnih
surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo
in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela: gradbena
in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela,
zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska,
parketarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalacijska, vodovodna in druga
inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela). Pri posameznih
gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo
stroški dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe
del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del);
– splošni upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo, ki je predmet
podpore kot so: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup
patentov in licenc;
– računalniška oprema – osebni računalniki in računalniški programi, kolikor je nujno
potrebna za izvajanje dejavnosti;
– oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim postopkom
in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
Višina pomoči:
– za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih
stroškov.
Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po
tem razpisu upravičencu za posamezni
ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za posame-
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zni ukrep nižja od tega zneska se le-ta ne
odobri.
Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR.
7. Delovanje društev in njihovih zvez:
okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000
EUR.
Predmet pomoči:
Sofinanciranja delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom,
gozdarstvom, prehrano in razvojem podeželja.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju Občine Črnomelj (v nadaljevanju:
društva in združenja).
Splošni pogoji upravičenosti:
– društva registrirana za delovanje na
območju občine ali delujejo na območju občine;
– sofinancira se izključno nepridobitna
dejavnost društev razvidna v njihovem letnem programu;
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev;
– seznam članov društva iz območja občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– kopijo veljavnega pravilnika (statut)
o delovanju društva ali izjavo, da se pravilnik, ki je bil že posredovan na občino do
vložitve vloge ni spremenil;
– letni program dela za leto 2010, poročilo izvedbe letnega programa dela za
leto 2009 s priloženimi dokazili o izvedbi
programa oziroma aktivnosti, s priloženimi
dokazili o plačilu računov stroškov ali drugih obveznosti za izveden program oziroma
aktivnost oziroma predračuni oziroma izračuni planiranih obveznosti za še ne izvedene aktivnosti, ki bodo izvedene do konca
leta 2010;
– ostala dokazila zahtevana v razpisni
dokumentaciji.
Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture delovanja;
– materialni stroški in stroški dela pisarne
in organov.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov, ki so
oziroma bodo nastali v letu 2010.
Dodatna merila:
– množičnost oziroma številčnost aktivnega članstva;
– število aktivnih članov iz Občine Črnomelj;
– obseg investicij in investicijskega vzdrževanje javnega pomena za potrebe delovanja društva;
– obseg delovanja društva na projektih,
ki prispevajo k prepoznavnosti občine;
– obseg delovanja društva pri aktivnostih, projektih in prireditvah, katerih organizator ali pokrovitelj je občina;
– obseg sodelovanja z drugimi sorodnimi
organizacijami.
Opombi: Če je društvo že prejelo za določeni namen – program ali aktivnost sredstva proračuna Občine Črnomelj, za isti namen ne more ponovno kandidirati na osnovi
tega razpisa.

Merila se natančneje določijo in ovrednotijo s točkami v razpisni dokumentaciji.
8. Štipendiranje prevzemnikov kmetij:
okvirna višina razpisanih sredstev je 900
EUR.
Namen ukrepa: namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podpora mladim prevzemnikom kmetij.
Predmet pomoči: finančna pomoč pri izobraževanju dijakov, študentov kmetijskih
strok iz Občine Črnomelj, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji
kot njeni bodoči prevzemniki kmetij s ciljem
povečati strokovno usposobljenost nosilcev
kmetijskih gospodarstev.
Upravičenci: nosilec ali ožji družinski
član kmečkega gospodarstva, udeleženci
rednega izobraževanja IV., V., VI., VII stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so
predvideni za naslednike kmetij s sedežem
na območju Občine Črnomelj.
Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec ima stalno bivališče v Občini Črnomelj
in živi na kmetiji, ki je vpisana v register
kmetijskih gospodarstev v Občini Črnomelj.
Specifični pogoji upravičenosti:
– izjava, da prosilec je oziroma bo prevzemnik kmetije;
– potrdilo o rednem vpisu;
– kopija zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo Zavoda za zaposlovanje o neprejemanju oziroma neupravičenosti do republiške štipendije;
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto;
– kopija zadnjega računalniškega izpisa
subvencijskih obrazcev.
Opomba: prednost pri dodelitvi sredstev
imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti, udeleženci
rednega izobraževanja VI in VII stopnje,
dijaki in študentje višjih letnikov, prosilci
z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Merila se upoštevajo po navedenem vrstnem redu.
Višina pomoči: najnižji upravičeni znesek
na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem
razpisu upravičencu za posamezni ukrep,
je 100 EUR. Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči
na upravičenca za posamezni ukrep je 400
EUR.
VI. Rok, način in mesto za oddajo vlog za
prijavo na javni razpis
Vloge, ki jih prosilci oddajo na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije skupaj z vsemi zahtevanimi
prilogami po tem razpisu in razpisni dokumentaciji, morajo prispeti na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
najpozneje do:
a) petka, 12. marca 2010 (velja poštni
žig) za ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (1.a in 1.b)
3. Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč)
4. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
5. Nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva – ukrep po načelu
»de minimis« (5.a in 5.b)
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah
7. Delovanje društev in njihovih zvez
8. Štipendiranje prevzemnikov kmetij
b) petka, 1. oktobra 2010 (velja poštni
žig) za ukrep:
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2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
Lahko pa se vloge za ta ukrep oddajo v skladu s prejšnjo določbo razpisa.
Pisne vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z eno
od naslednjih oznak glede na vsebino oziroma namen vloge:
– Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno
proizvodnjo«
– Ne odpiraj »JR – naložbe v urejanje
kmetijskih zemljišč (agromelioracije)«
– Ne odpiraj »JR – zavarovalne pre
mije«
– Ne odpiraj »JR – arondacija«
– Ne odpiraj »JR – tehnična podpora«
– Ne odpiraj »JR – nova znanja – dopolnilne dejavnosti«
– Ne odpiraj »JR – nova znanja – gozdarstvo«
– Ne odpiraj »JR – dopolnilne dejavnosti«
– Ne odpiraj »JR – društva«
– Ne odpiraj »JR – prevzemniki kmetij«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge prispele na javni razpis pregleda in
oceni s strani župana imenovana komisija (v
nadaljevanju: komisija) za pregled in oceno
vlog najpozneje v roku 10 dni od zaključka
razpisa. Odpiranje vlog ni javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pisno
pozove, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od
prejema pisnega poziva k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne
zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju
javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Občinska uprava bo ob odpiranju vlog
vzorčno preverila resničnost podatkov na
terenu. V primeru neresničnih podatkov,
upravičencu za določen namen ne bodo
odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev naslednjih
pet let.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi pogojev navedenih v razpisu in razpisni
dokumentaciji.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča na podlagi predloga komisije župan
s sklepom, s katerim se določi višina odobrenih sredstev, namen in upravičene stroške. Predlagan delež sofinanciranja je lahko zmanjšan od predvidenega možnega
odobrenega zneska po tem razpisu zaradi
večjega obsega zahtevkov glede na zagotovljena sredstva v proračunu.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 30 dni od priprave končnega predloga izbora vlog.
Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 15 dni po prejemu sklepa, kar ne zadrži izplačila sredstev
ostalim upravičencem.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo,
ki jo upravičenec prejme v podpis skupaj
s sklepom in jo mora v skladu z določili
sklepa podpisano vrniti nazaj na naslov občine. Kolikor je ne vrne v predpisanem roku
se smatra, da se upravičenec odpoveduje
odobrenim sredstvom.
Upravičenci uveljavljajo izplačilo dodeljene pomoči na v razpisni dokumentaciji predpisanem zahtevku s priloženimi dokazili o izvedeni naložbi oziroma aktivnosti (dokazila
o plačilu in račune oziroma dokumentacijo
glede na posamezen ukrep). Zahtevki mora-

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,
– da so registrirani kot pravni subjekti.
IV. Predmet javnega razpisa
Sofinancirajo se naslednje vsebine letnega programa športa:
– Vsebine, strokovne in razvojne na
loge,
– Športna vzgoja otrok in mladine,
– Športna dejavnost študentov,
– Kakovostni šport,
– Vrhunski šport,
– Šport invalidov,
– Športna rekreacija,
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– Informacijski sistemi na področju
športa,
– Priznanja športnikom in športnim delavcem,
– Program športne zveze Lendava,
– Sofinanciranje delovanja športnih društev.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na lokalni
ravni so določeni v Pravilniku o pogojih in
merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na
lokalni ravni v Občini Lendava. Sredstva
so namenjena za tekoče delovanje športnih
društev.
V. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa, je 120.000,00 EUR. Sredstva se bodo razdelila na podlagi veljavnega
pravilnika in letnega programa športa Občine Lendava za leto 2010. Dodeljena sredstva za izvajanje letnega programa športa
morajo biti porabljena v letu 2010.
VI. Vsebina vloge in dodatne informacije: vloge za sofinanciranje programov na
področju športa v Občini Lendava mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije. Razpisna dokumentacija
se dobi v sprejemni pisarni in na spletnih
straneh Občine Lendava, www.lendava.si.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko
vsi zainteresirani dobijo na Občini Lendava,
Glavna ulica 20, pri Majdi Mertik Orban oziroma na tel. 02/57-72-525, ob delavnikih,
in pri Občinski športni zvezi Lendava, Trg
Ljudske pravice 5.
VII. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog na javni razpis je do
23. 2. 2010.
Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite ali oddate v zaprti kuverti z oznako
»Javni razpis šport 2010 – ne odpiraj«, na
naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava.
Za pravočasno se šteje vloga, če je bila
oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko.
Komisija bo vloge, ki bodo prejete po datumu zaključka razpisa, neodprte vrnila prijaviteljem.
VIII. Postopek obravnavanja vlog
Izvajalce letnega programa športa se
izbere v skladu s Pravilnikom o pogojih in
merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava (Uradni list RS,
št. 13/08 in 32/08).
Postopek za izbor izvajalcev programov
športa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Strokovna komisija
bo začela odpirati vloge v roku 8 dni od
poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog
ne bo javno.

jo biti dostavljeni na sedež Občine Črnomelj
za vrste ukrepe:
a) za ukrepa 7. Delovanje društev in njihovih zvez in 8. Štipendiranje prevzemnikov
kmetij – v roku 8 dni po prejemu sklepa
o odobritvi sredstev;
b) za ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (1.a in
1.b), 3. Pomoč za arondacijo, 6. Naložbe za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah do 22. 10. 2010,
c) za ukrepe: 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, 4. Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu in 5.
Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva- ukrep po načelu »de
minimis(5.a in 5.b) do 26. novembra 2010.
Zahtevki prejeti po tem roku se zavrnejo
in odobrena sredstva se ne izplačajo.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj, www.
crnomelj.si, ali na Oddelku za gospodarske
dejavnosti in razvoj podeželja Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Dodatne informacije posredujeta Greta
Auguštin, tel. 07/306-11-06, e-mail: greta.augustin@crnomelj.si, in Mojca Črnič,
tel. 07/306-11-33, e-mail: mojca.crnic@crnomelj.si v času uradnih ur.
Občina Črnomelj
Št. 430-0001/2010
Ob-1468/10
podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03
– ZOPA), Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2010 (Uradni list. RS, št. 8/10)
in 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa iz javnih sredstev na lokalni ravni
v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 13/08
in 32/08) objavlja Občina Lendava
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
programov na področju športa v letu
2010
I. Javni razpis: izbor izvajalcev in sofinanciranje programov na področju športa
v Občini Lendava v letu 2010.
II. Naziv in sedež naročnika: Občina Lendava - Lendva Község, Glavna ulica 20,
9220 Lendava.
III. Pogoji sofinanciranja
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih vsebin:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja
oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci in šole.
Pravico do sofinanciranja športnih vsebin
imajo izvajalci pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež v Občini Lendava,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih programov,
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V roku dostavljene in pravilno označene
vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
bile predložene. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog. V primeru, da je
vloga nepopolna, jo lahko izvajalec dopolni
v roku 5 dni po prejemu poziva za dopolnitev
vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena na način in v obsegu, kot je določeno
z zahtevo za dopolnitev, jo komisija s sklepom zavrže in se v nadaljnjem postopku več
ne upošteva. Vloga je nepopolna, če komisija iz obrazcev in prilog ne more ugotoviti
dejanske vsebine in obsega programa.
Popolne vloge komisija oceni na podlagi
pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in v skladu s Pravilnikom o pogojih in
merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava. Na podlagi
ocene vlog, zbira točk in določene vrednosti
točke, komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Ta predlog podpišejo
predsednik in člani komisije in ga predložijo
županu.
Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je
najkasneje 30 dni od dneva odpiranja vlog.
Z izbranim izvajalcem bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju izvajanja programov
na področju športa v Občini Lendava za
leto 2010.
Občina Lendava
Št. 122-0006/2010-1
Ob-1469/10
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
ZSV-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.),
8. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu
v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 95/09),
objavlja Občina Kozje
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu v Občini Kozje
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje socialnovarstvene
storitve Pomoč družini na domu v Občini
Kozje.
III. Vrsta in opis storitve:
Storitev obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko
nadomesti institucionalno varstvo.
Storitev obsega: gospodinjsko pomoč,
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
IV. Čas opravljanja koncesije: koncesija
se podeli za 10 let, z možnostjo podaljšanja.
V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
Javno službo pomoči družini na domu na
območju Občine Kozje lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih dolo-
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čajo zakon in podzakonski predpisi za opravljanje javne službe,
– da ima izdelan podroben program dela
za izvajanje javne službe,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno
izvajanje javne službe,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera
mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
VI. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: Območje Občine Kozje.
VII. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Upravičenci do socialne oskrbe na domu
so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Kozje, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno
organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju
tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno
institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so
upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
VIII. Način financiranja storitev, ki je
predmet koncesije: storitev se financira iz
proračunskih sredstev koncedenta ter s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev.
IX. Merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitve na efektivno uro – do
50 točk,
– program dela – do 30 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave
izvajalca od območja za katero bo podeljena
koncesija – do 10 točk,
– reference ponudnika – do 10 točk.
X. Rok za prijavo na javni razpis:
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni
razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, s pripisom
»Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve
Pomoč družini na domu – ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv
in točen naslov ponudnika.
Ponudnik mora ponudbo posredovati
do dne 15. 3. 2010, do 11. ure. Ponudbe,
poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno.

Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
XI. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo 15. 3. 2010, ob
12. uri, v sejni sobi Občine Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje. Odpiranje ponudb bo javno,
na odpiranju bodo lahko prisotni ponudniki,
predstavnik prijavitelja-ponudnika se bo moral izkazati s pisnim pooblastilom.
Komisija bo odprla prispele ponudbe najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za
prijavo na javni razpis. Komisija bo za vsako
ponudbo ugotovila, ali je pravočasna, ali jo je
podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane
pogoje, ali je popolna v skladu z zahtevami
javnega razpisa. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija pridobila
mnenje socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja
socialne zbornice oziroma po preteku roka
za podajo mnenja opravila pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in
merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju
mnenja socialne zbornice, če je bilo dano,
pripravila predlog podelitve koncesije.
XII. Organa, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na
podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb
podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo
z županom Občine Kozje.
XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija je na
voljo na sedežu koncedenta ter na spletni
strani občine www.obcina-kozje.si.
Pristojna za dajanje dodatnih informacij:
Andreja Reher, tel. 03/800-14-00.
Občina Kozje
Št. 330-1/2010-1
Ob-1470/10
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava – Razdrto (Uradni list, št. 85 z dne 21. 9.
2007) Občina Vipava objavlja naslednji
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila pridobljena iz sredstev zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi
gradnje HC Vipava–Razdrto za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v občini Vipava za leto
2010. V letu 2010 je v proračunu občine
Vipava za ta namen predvidenih 25.000 eurov.
I. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijski proizvajalci (kmetijska gospodarstva),
ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo
na območju občine Vipava (iz drugih občin
samo, če je poseg na zemljišču, ki je v vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od
naslednjih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije,
– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna
in evropsko primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo
dodeljevala za subvencioniranje obrestne
mere za:
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A) Agromelioracijo kmetijskih zemljišč
(sadovnjaki, travniki, pašniki, vrtnarstvo)
B) Novogradnja in adaptacija hlevov ter
investicije v pridelavo mleka in mesa na
kmetijah
C) Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah
D) Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje.
III. Pogoji in merila za kandidiranje na
javnem razpisu po posameznih panogah:
A) Agromelioracija kmetijskih zemljišč
1. Sadovnjaki:
– skupna površina nasadov na kmetijo: –
(breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) – (ostalo
= 0,2 ha),
– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih
tehnoloških priporočilih.
2. Travniki, pašniki:
– skupna površina travnikov in pašnikov
na kmetijo najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejavnost,
– minimalna površina agromelioracije letno – travniki 1 ha, – pašniki 1 ha,
– agromelioracija mora biti urejena po
sodobnih tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agromelioracijskih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje urejenih površin.
3. Vrtnarstvo:
– postavitev rastlinjakov.
B) Novogradnja in adaptacija hlevov ter
investicije v povečanje pridelave mleka in
mesa na kmetijah
1. Novogradnja hlevov:
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 10, gorski predel 5
stojišč za krave,
– dolina minimalno 40, gorski predel 15
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €,
– prašičerejski objekti kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,
– drugi živinorejski objekti minimalnega
obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve
iz dejavnosti za katero je podan zahtevek,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
2. Adaptacija hlevov:
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hlevov – veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3
stojišča za krave,
– dolina minimalno 15, gorski predel 9
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
C) Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah:
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev
s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu,
travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki),
– nabava opreme in strojnih linij za predelavo kmetijskih pridelkov na domu.
Pomoči de minimis
D) Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje:

– ohranjati število stojišč v govedoreji še
najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je
nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega
plačila ter skladno s pogoji banke.
Občina Vipava

– investicije v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma,
– investicije v posodabljanje novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo
in promocijo vin,
– objekti za predelavo mleka in mesa na
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke.
IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna
mera (referenčna mera in fiksni pribitek),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini
največ do 60% vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na
posameznega vlagatelja 42.000 €,
– doba vračila do višine kredita 6.500 € je
3 leta, od višine kredita 6.500 € do 21.000 €
je 5 let, nad 21.000 € pa je doba vračanja
do 10 let,
– enoletni moratorij odplačevanja, ki velja za kredite od višine 21.000 € naprej in
z dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za naslednje namene:
– agromelioracija kmetijskih zemljišč
(sadovnjaki),
– novogradnja in adaptacija hlevov,
– investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je do 17. 12. 2010.
Vloga za posamezno subvencijo obrestne mere se vlaga na posebnem obrazcu,
ki se dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15,
Vipava, in Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Seznam
dokumentacije, ki jo je potrebno vlogi priložiti, je razviden iz obrazca razpisne dokumentacije.
V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: 17. 12.
2010.
VI. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu: vloge morajo biti predložene na naslov
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
osebno ali priporočeno po pošti z oznako
»vloga za kreditiranje investicij v kmetijstvo«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo
prispele do vključno 15. marca 2010.
VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka,
določenega za predložitev vlog.
VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo pri:
– Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava,
5271 Vipava, ali pri
– Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina,
Goriška 23/b, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina.
IX. Komisija Občine Vipava bo spremljala namensko porabo sredstev pri investitorju. Če bo ugotovila, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico zahtevati od investitorja vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Investitor
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva pridobitve teh sredstev do plačila.
X. Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat.
XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu
morajo:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade,
za agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike,
za agromelioracijo travnikov in pašnikov še
najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
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Št. 331-0002/2010
Ob-1493/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Ravne na Koroškem za
programsko obdobje 2008–2013 (Uradni list
RS, št. 22/08) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto
2010 (Uradni list RS, št. 122/08), Občina
Ravne na Koroškem objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Ravne
na Koroškem v letu 2010
I. Naziv in sedež: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem.
II. Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje ohranjanja in razvoja
podeželja je na proračunski postavki: SM
45111924 – Financiranje kmetijstva v občini
po pravilniku 21.665 €.
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na
Koroškem v letu 2010.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010. Zahtevek za izplačilo dodeljenih občinskih sredstev mora biti
dostavljen na občino najkasneje do 31. 8.
2010.
Sredstva se bodo v letu 2010 dodeljevala za naslednje ukrepe:
1. Pomoči v skladu z uredbo za skupinske izjeme
1.1 Naložba v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – 12.065 €
1.1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
Predmet pomoči:
– sofinanciranje ureditvenih načrtov in
naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa
in jajc,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov (sofinanciranje nabave starih
sort sadnega materiala).
1.1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
Predmet pomoči:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali,
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (za
ukrep 1.1.2);
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– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– vsa dela morajo biti izvedena v skladu
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti ekonomičnosti
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba (za investicije nad 10.000 € – brez
DDV);
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali (za ukrep 1.1.2);
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišča,
privezov in boksov, električna oprema, napajalni sistem;
– stroški nakupa in montaža nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke);
– stroški nakupa materiala in opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove in rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoč);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
večletnega sadilnega materiala);
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov (oprema za ograditev in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, pašni aparat,
ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji svetovalcev,
stroški študije za izvedljivost, tehnološki načrti in projekti).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali (ukrep 1.1.2).
Podpore se ne dodelijo za:
Davke, razne takse in režijske stroške,
stroške zavarovanja, stroške za refinanciranje obresti, že izvedena dela, razen za
izdelavo dokumentacije, nakup enoletnih
rastlin, investicije v naložbe trgovine, investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
investicije, ki so financirane iz drugih javnih
sredstev Republike Slovenije in EU, nakup
proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za
ostala območja.
Najvišja možna podpora je do 1.000
EUR na kmetijo.
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Če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih
letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%
(te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v 22. členu
Uredbe 1698/2005);
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
1.2 Zagotavljanje tehnične podpore –
7.500 €
Predmet podpore:
Stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, stroški izvedbe
strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani: honorarji za storitve, ki
ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroškov
publikacije, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
Za stroške za storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje, za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč je lahko do 100% upravičenih
stroškov, pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
2. Pomoči v skladu z uredbo ''de minimis''
2.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah – 2.100 €.
Predmet podpore:
– stroški izdelave tehnoloških projektov
na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,

– sofinanciranje izobraževanja na kmetijah, povezanega s kmetijsko, gozdarsko in
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po prejemu sredstev v primeru, če le – ta še
ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave tehnoloških projektov.
Podpore se ne dodelijo za:
Davke, razne takse in režijske stroške,
stroške zavarovanja, stroške za refinanciranje obresti, za izobraževanja, ki se financirajo iz drugih javnih sredstev Republike
Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
Skupna pomoč »de minimis », dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v kateremu koli obdobju
treh proračunskih let.
IV. Zahtevana dokumentacija: osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež),
KMG.MID številko, davčno številko, številko
računa za nakazilo sredstev, namen vloge,
izjavo o točnosti navedenih podatkov, izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem
letu še ni prejel sredstev iz državnega ali
občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od
dajalca pomoči oziroma njeno višino dokaže
vlagatelj z ustrezno dokumentacijo, druge
zahtevane priloge skladno z razpisno dokumentacijo.
V. Obravnavanje vlog: vloge bo obravnavala komisija za izvedbo javnega razpisa,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
upravičencem odloča na podlagi mnenja
komisije direktorica občinske uprave. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne
obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Odpiranje vlog
ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni
po zaključenem razpisu.
VI. Rok za prijavo na javni razpis: vloge
morajo biti oddane najkasneje do vključno
petka, 12. 3. 2010. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
VII. Datum odpiranja vlog: v sredo
17. marca 2010.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vloge pošljejo prijavitelji do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem, s pripisom »Vloga –
Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis –
kmetijstvo«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo
naveden polni naslov prijavitelja.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Darku Šulerju, tel.
82-16-018 ali po e-pošti: darko.suler@ravne.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni
dan, med 8. in 12. uro, v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, Ravne, ali na spletni strani www.ravne.si
(pod rubriko Javni razpisi – Javni razpisi in
pozivi).
Občina Ravne na Koroškem
Št. 014-0002/2010
Ob-1494/10
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti
splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/07) objavlja
Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje društvenih programov
in dejavnosti splošnega značaja
v Občini Ravne na Koroškem
v letu 2010
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa
je sofinanciranje programov in dejavnosti
splošnega značaja, ki so v javnem interesu
v Občini Ravne na Koroškem in se bodo
sofinancirali iz občinskega proračuna. Prijavljeni programi in dejavnosti se bodo izbrali na osnovi vrednotenja prijavljenih programov, kolikor so društva in organizacije,
ustanovljena v skladu z Zakonom o društvih
z dejavnostjo splošnega značaja, razen društev s področij kulture, športa, socialnega in
zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma
ter drugih dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostojnih pravilnikov o sofinanciranju.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi
pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na
območju Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program njihovega dela zastavljen
tako, da vključuje občane Občine Ravne na
Koroškem,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
v Občini Ravne na Koroškem.
3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija za vodenje postopka javnega
razpisa za sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala, da se
zavržejo vloge neupravičenih oseb, ki ne
izpolnjujejo razpisnih pogojev.
4. Merila za izbor: pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila,
opredeljena v 13., 14. in 15. členu Pravilnika o sofinanciranju društvenih programov in
dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil
na oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in
razpoložljivih finančnih sredstvih.

5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
znaša na proračunskih postavkah:
– SM 43181720 – Sofinanciranje programov splošnega značaja – 4.128,00 € in
– SM 45111922 – Sofinanciranje programov drugih društev – 3.096,00 €
Skupaj – 7.224,00 €.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010.
7. Razpisni rok: razpis se prične z dnem
objave v Uradnem listu RS in zaključi 12. 3.
2010.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem
roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, vsak delovni dan, od
8. do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si. (pod rubriko: Javni razpisi/Javni razpisi in pozivi).
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in predložena na naslov,
v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo
ponudniki do 12. 3. 2010 oddati na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
»Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – programi in dejavnosti splošnega
značaja 2010«. Na hrbtni strani ovojnice naj
bo naveden polni naslov prijavitelja.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Uradu za razvoj in investicije, Občine Ravne na
Koroškem, tel. 02/821-60-18 in 040/800-435
(Darko Šuler) ali po e-pošti: darko.suler@ravne.si
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje
v roku 30 dni po odpiranju vlog, ki bo v torek,
16. 3. 2009, ob 14. uri, na sedežu Občine
Ravne na Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali ter jih bo komisija s sklepom
zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 322-1-0001/2010
Ob-1495/10
Občina Ravne na Koroškem, v skladu
s sprejetim Odlokom o proračunu Občine
Ravne na Koroškem za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 122/08) in sprejetim Pravilnikom
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem (Uradni
list RS, št. 11/06) objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za
sofinanciranje programov na področju
turizma v Občini Ravne na Koroškem
v leto 2010
I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2010.
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II. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov na področju turizma, je na proračunski postavki:
– 45141821 – Financiranje društev na
področju turizma 3.980,00 € in
– 45041837 – Turistične prireditve
12.600,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010.
III. Namen sredstev in upravičenci:
– za redno dejavnost turističnih društev,
– za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena,
– za izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– za spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– za aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– za izvajanje projektov, ki povezujejo
več društev in drugih turističnih organizacij.
Upravičenci do sredstev so izvajalci na
področju turizma, ki izvajajo dejavnosti,
opredeljene v javnem razpisu.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da vsako leto občinski upravi redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov
in plan aktivnosti za prihodnje leto;
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu
v preteklem letu,
– pregledno finančno poročilo o delu
v preteklem letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Obravnavane bodo le popolne vloge, ki
bodo oddane do predvidenega roka na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, s pripisom:
»Vloga – ne odpiraj« ter z označbo »Javni
razpis programi turizma«. Na hrbtni strani
ovojnice naj bo naveden polni naslov prijavitelja.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva za posamezne programe se
razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda direktorica občinske uprave.
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VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji je Darko
Šuler, na Uradu za razvoj in investicije, tel.
02/82-16-018 in 040/800-435 ali po e-pošti
darko.suler@ravne.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan,
med 8. in 12. uro, v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne, ali na spletni strani, www.ravne.si (pod
rubriko: Javni razpisi/Javni razpisi in pozivi).
IX. Rok za prijavo in način dostave
Vloge sprejema Občina Ravne na Koroškem, Urad za razvoj in investicije, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, do
12. marca 2010. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
Odpiranje vlog bo v sredo 17. 3. 2010, ob
14. uri, v sejni sobi občine.
X. Rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Komisija, ki jo imenuje župan, bo najkasneje v 15 dneh po zaključku razpisa
pripravila predlog izbora programov, in
ga posredovala Odboru za gospodarstvo
v obravnavo in potrditev.
Prosilci bodo o odobritvi oziroma zavrnitvi vloge pismeno obveščeni v roku 30 dni
po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci
programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 35280-5/2009-11
Ob-1499/10
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO)
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09) objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov
z javnim zbiranjem ponudb
1. V najem se oddajajo naslednji poslovni prostori:
– 2 poslovna prostora v prvem nadstropju stavbe, z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2 in 18,47 m2, ki sta
primerna za pisarno.
2. Poslovni prostori se dajejo v najem
za določen čas petih let, z možnostjo podaljšanja.
3. Najemnine bodo določene sporazumno, vendar ne nižje od vrednosti primernih
najemnin, ki so določene na podlagi poročila
pooblaščenega cenilca.
Neto vrednosti primernih najemnin so
naslednje:
– prostor v prvem nadstropju stavbe,
z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2: 80,96 EUR/mesec,
– prostor v prvem nadstropju stavbe,
z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 18,47 m2: 99,55 EUR/mesec.
4. Ponudbe interesentov morajo biti poslane priporočeno po pošti, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, z oznako »Javni
razpis za oddajo poslovnega prostora«, najkasneje do 22. 2. 2010.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra
ali iz drugega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni
list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne
osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime,
priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet najema, ponujeno neto višino
najemnine. Ponudbi morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe in s.p.), potrdilo o plačani varščini, pisno
izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje,
določene v tem javnem razpisu. Ponudba
mora biti podpisana in mora vsebovati opis in
program dejavnosti v razpisanem prostoru.
6. Interesenti za najem poslovnega prostora morajo kot jamstvo za resnost ponudbe nakazati lastniku tri mesečne najemnine, v višini, ponujeni v njihovi ponudbi.
Potrdilo o vplačanem jamstvu je potrebno priložiti k ponudbi. Jamstvo za resnost
ponudbe interesenti nakažejo na račun
št. 01329-0100018122, proračun Občine
Trbovlje, s pripisom »Jamstvo za resnost
ponudbe – Ulica 1. junija 4«.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu v roku 15 dni po prejemu najemne pogodbe skleniti to pogodbo.
V primeru, da pogodbe ne želi skleniti v navedenem roku, lahko lastnik zadrži vplačano
jamstvo za resnost ponudbe.
8. Lastnik si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, najemne pogodbe
ne sklene z nobenim ponudnikom, župan
pa lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe že
začeti postopek ustavi.
9. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil plačilo najvišje najemnine.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
11. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe, z višino ponujene najemnine, ki bo
enaka ali višja od vrednosti primerne najemnine.
12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v petnajstih dneh od opravljene
izbire.
13. V primeru, da interesent ne uspe na
javnem razpisu, se mu plačano jamstvo za
resnost ponudbe vrne v roku 15-ih dni od
dneva izbire najemnika. Interesentu, s katerim bo sklenjena najemna pogodba, se
jamstvo za resnost ponudbe prekvalificira
v varščino in se poravna z zadnjimi najemninami oziroma se porabi za poplačilo
morebitne škode.
14. Interesenti lahko podrobnejše informacije pridobijo po tel. 03/562-79-12.
15. Vse interesente, ki so predložili vloge
za najem poslovnih prostorov in so interesenti za najem teh poslovnih prostorov pozivamo, da vloge ustrezno dopolnijo glede na
zahtevane pogoje po tem razpisu.
Občina Trbovlje
Št. 430-00002/2010-1
Ob-1524/10
Občina Moravske Toplice na podlagi
5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 39/06)
in določil Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 110/09) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju turizma društvom in
zvezam turističnih društev v letu 2010
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje letnih programov
na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev
za leto 2010, z naslednjimi vsebinami:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
dediščine in druge dediščine kraja,
– akcije na področju urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo
na javni razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Moravske
Toplice in da delujejo na območju Občine
Moravske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in uvedeno članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.
Po tem javnem razpisu se zagotavljajo
tudi sredstva za delovanje zveze turističnih
društev, ki povezuje in usklajuje programe
dela turističnih društev z območja Občine
Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice,
v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze
izven območja Občine Moravske Toplice, če
na območju Občine Moravske Toplice za to
področje ni registrirane zveze.
3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa:
– 8.000,00 EUR.
4. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na področju turizma: programi se
ocenijo v skladu z merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega
števila točk ovrednotenih programov.
Pri izboru za sofinanciranje programov na
področju turizma društvom in zvezi, komisija
upošteva naslednja merila in kriterije:
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3. akcije na področju urejanja okolja:
a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za vsakega
udeleženca (največje možno število je 100 točk)
b) olepšanje kraja z zasajanjem rož
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih
objektov v kraju – za vsak objekt

5 točk
100 točk
100 točk.

4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah:
a) organizacija s turizmom povezane prireditve – za
vsako prireditev
b) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
v občini – za vsako sodelovanje
c) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
izven občine – za vsako sodelovanje

200 točk
100 točk
100 točk.

5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oziroma
zveze:
a) pavšal za programske in materialne stroške na leto 200 točk
b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in
400 točk
promocijskega materiala – za vsako izdajo
c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka – za vsako aktivnost
100 točk.

1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma:
a) organizacija delavnic ali izobraževalnih predavanj
za občane – za vsako delavnico ali sklop predavanj
200 točk
b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako
aktivnost
100 točk
c) udeležba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev
– za vsakega udeleženca
50 točk
d) organizacija projektov s področja pospeševanja
turizma – za vsak projekt
200 točk.
2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oziroma območja:
a) organizacija projektov s področja ohranjanja
dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja
dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt

Št.

200 točk
100 točk.

5. Vsebina vloge: Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času
uradnih ur, v vložišču Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, in
na spletni strani www.moravske-toplice.si.
6. Rok in način prijave: pisne prijave na
originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 29. aprila 2010, na naslov: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, v zaprtih ovojnicah, s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis Turizem
2010 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji
dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 29. 4. 2010 oddana do 12.
ure, v vložišču Občine Moravske Toplice.
7. Obravnava vlog: pravočasno prispele
in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov
na področju turizma društvom in zvezi društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Moravske Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem
razpisu. Z izvajalci programov na področju
turizma bo župan Občine Moravske Toplice
sklenil pogodbe o sofinanciranju.
8. Informacije in navodila: informacije in
navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo
prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
Kontaktna oseba: Majda Lipič Prosič, tel.
02/538-15-12, vsak delovni dan, od 8. do
13. ure.
Občina Moravske Toplice
Št. 430-4/2010
Ob-1531/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) in določil Odloka o spremembah – 2 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 107/09) objavlja Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov društev
in zvez, ki negujejo tradicije
izoblikovane v vojnah
na območju Slovenije za leto 2010
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
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2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2010, postavka 102001
»Društva in zveze negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah Slovenije« namenjena za
sofinanciranje programov društev in zvez, ki
negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na
območju Slovenije za leto 2010.
3. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08) in Odlok o spremembah – 2 Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09).
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo sedež oziroma enoto v Občini
Sežana oziroma delujejo na območju upravne enote Sežana,
– da program omogoča vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja,
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2010,
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja
komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo
obravnavala.
6. Predvidena višina razpisanih sredstev
znaša 13.272,00 EUR. Dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2010.
7. Društva se prijavijo na razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez, ki
negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na
območju Slovenije za leto 2010« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene
v obrazcu prijave.
Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in
vzorec pogodbe se dvigne pri Janji Kristančič, v sobi št. 66a, kjer dobijo prijavitelji tudi
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom.
Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.
8. Rok za predložitev prijav je 21 dni od
dneva objave v Uradnem listu.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis
– Programi negovanja tradicij izoblikovanih
v vojnah na območju Slovenije«. Na hrbtni
strani mora biti označen pošiljatelj.
10. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge in pripravila izbor izbranih
društev na podlagi javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da
v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo.
11. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na
seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 331-68/2009
Ob-1538/10
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010 (Uradni
list RS, 57/09) in Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 62/07
in 13/09) Občina Laško objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja Občine
Laško v letu 2010
I. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Laško v letu 2010 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
– ukrep 1 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– ukrep 2 – Pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– ukrep 3 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
– ukrep 4 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe iz 1. in 2. točke prejšnjega
člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju Občine Laško, v predpisanem roku oddajo zbirno vlogo za tekoče
leto in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); Upravičenci iz 2. točke
morajo imeti sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
(2) za zagotavljanje tehnične podpore:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci).
(3) za ukrepe iz 4. točke prejšnjega člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče v občini, na naslovu nosilca
dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Laško za leto 2010.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:

Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
35.150,00 EUR,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 15.500,00 EUR.
Predmet pomoči:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– 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;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih) na kmetijskih
gospodarstvih.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
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okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (za
kmetijsko mehanizacijo in opremo ni potrebno);
– v primeru postavitve pašnikov in
agromelioracijskih del: kopijo katastrskega
načrta in program del, ki ga pripravi za to
pristojna strokovna institucija;
– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma za tekoče leto;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu s Standardi skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja.

Predmet pomoči:
Sofinancira se zavarovalna premija,
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj živali.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma za tekoče leto;
– sklenjeno zavarovalno polico za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto
2010.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Sofinancira se:
– razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna
do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja
živali zaradi bolezni.
Upravičeni stroški so stroški sofinanciranja zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 100 € na upravičenca
na leto.
3. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
9.300,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili, kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom,

Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in opreme;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta,
založnega gnojenja, vključno z apnenjem,
nakup in sejanje travnega semena, razen
drenažna dela in material za drenažo …);
– pri izvedbi naložbe v postavitev pašnikov, agromelioracijskih del in ureditev dostopov se prizna prispevek v naravi vlagatelja
v primeru, če je to upoštevano v načrtu izvedbe projekta s popisom del;
– stroški ureditve dostopov (poljske poti,
dovozne poti, poti v trajnih nasadih) na kmetijskih gospodarstvih (stroški izdelave načrta
za ureditev, stroški strojnih storitev in materiala, razen stroški rekonstrukcije in izgradnje
gozdne poti in gozdnih vlak);
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Najvišji znesek dodeljene pomoči je
3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Maksimalna predračunska vrednost naložbe
lahko znaša 12.000 € brez davka.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije
iz tega ukrepa v programskem obdobju
2007–2013.
– Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov: ali je kmetijsko gospodarstvo
že prejelo javna sredstva za namen investicije iz tega ukrepa v programskem obdobju
2007–2013.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
1.000,00 EUR.
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– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja.
Občina Laško z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge,
časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Omejitve:
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1.000 €/program letno;
Najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do 6.000 €/program letno;
Pomoči de minimis
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
15.500,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
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(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov),
(2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
(3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo,
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
(6) pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov na kmetiji;
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
(10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05);
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma za tekoče leto;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo ali račun za že izvedeno investicijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta
še ni registrirana.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Sofinancira se do:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa opreme;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Največji znesek dodeljene pomoči je
3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije iz ukrepa 4 v programskem obdobju 2007–2013.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Laško v letu
2010«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2010«, od začetka razpisa do 2. septembra 2010 oziroma do porabe sredstev, in
sicer na naslov Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško. V primeru, da upravičenec
pošilja več vlog za več namenov, mora biti
vsaka vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan,
opravi pregled popolnih in pravočasnih vlog
ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz
tega razpisa. Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem vrstnem redu, in sicer do porabe sredstev. Komisija bo obravnavala vse prejete popolne vloge po uri in
datumu oddaje priporočene pošiljke oziroma
uri in datumu prejema pošiljke (vloge) na
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Občini Laško. V primerih, da vloga ne bo
popolna pa po uri in datumu oddaje popravka oziroma dopolnitve predhodno oddane,
vendar še nepopolne vloge.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila:
Ukrep

Rok za prijavo

Datum odpiranja vlog

Rok za oddajo zahtevka

1.

ukrep 3

18. februar 2010

19. februar 2010

do 29. oktobra 2010

2.

ukrep: 1, 2 in 4

8. april 2010

9. april 2010

do 28. junija 2010

3.

vsi ukrepi

1. julij 2010

2. julij 2010

do 30. avgust 2010 razen
ukrep 3 do 29. oktobra 2010

4.

vsi ukrepi

2. september 2010

3. september 2010

do 29. oktobra 2010

Pri Ukrepu 3 – Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu je določen en rok za
oddajo zahtevka, in sicer 29. oktober 2010.
V vmesnem času je možno vlagati delne
zahtevke (največ 3) glede na finančno ovrednoten program izvajalca v letu 2010.
V primeru neporabljenih sredstev se
sredstva najprej dodelijo vlagateljem, ki so
oddali vlogo do razpisanega roka za oddajo, vendar jim zaradi premalo razpoložljivih
sredstev na postavki ukrepa vloga ni bila
odobrena, če pa teh ni, bo opravljeno še
četrto odpiranje vlog. Datum odpiranja bo
objavljen naknadno na oglasni deski Občine
Laško. Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških
za posamezen ukrep. Hkrati se jih pozove
k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku
8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz
tega razpisa, bodo s sklepom zavržene in
ne bodo obravnavane v postopku dodelitve
sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Laško najkasneje do
datumov navedenih v javnem razpisu.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen za
ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah morajo biti z datumom
po prejemu sklepa. Račune z datumom pred
izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija
ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2010.
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VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, na terenu
pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Laško za
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Laško (www.
lasko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine Laško
in v Uradu župana – referat za gospodarske
zadeve, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pri Edini
Memić, tel. 03/73-38-736, e-mail: edina.memic@lasko.si, vsak delovni dan, v času od 8.
do 11. ure in od 12. do 15. ure.
Občina Laško
Ob-1420/10
Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije ter njegovih
sprememb in dopolnitev (Uradni list RS,
št. 61/00, 42/03, 71/04, 26/05), Sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
(številka priglasitve 0008-5715334-2000/VI
z dne 20. 4. 2004), Programa zapiranja
Rudnika Trbovlje - Hrastnik za leto 2010,
december 2009, ter na podlagi zakonsko
zagotovljenih proračunskih sredstev RTH,
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. Trbovlje
objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
iz naslova prezaposlovanja in
samozaposlovanja presežnih delavcev
družbe RTH d.o.o., Trbovlje
I. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje
državnih pomoči v obliki premij, kot finančne
stimulacije za vzpodbujanje samozaposlovanja in zaposlovanja presežnih delavcev
naročnika pri delodajalcih.
S posameznim izbranim prijaviteljem bo
družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri
se določijo: višina premije (22.951 EUR na
delavca), obveznosti prejemnika sredstev
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj dve leti oziroma ohraniti
status samostojnega podjetnika še najmanj
dve leti po izvedeni samozaposlitvi), roki za
predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi pre-
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jemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti
(zahtevana nepreklicna garancija prvovrstne
banke unovčljiva na prvi poziv), rok in pogoji
za izplačilo premije).
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe (samostojni podjetniki, zadruge, zavodi - za tisti del dejavnosti, ki ni financiran iz proračuna), ki imajo
potrebo po delavcih, katerih kvalifikacijska
struktura ustreza razpoložljivim presežnim
delavcem RTH, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali
samostojni podjetnik,
b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega kot trajno
presežnega delavca,
e) za isti namen niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov,
f) imajo do naročnika poravnane vse zapadle obveznosti;
2. delavci družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki
se želijo samozaposliti kot samostojni podjetniki ali drugače, ob pogoju, da imajo dejavnost, s katero se nameravajo ukvarjati,
priglašeno oziroma registrirano.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
IV. Orientacijska vrednost sredstev
V planskem letu 2010 okvirna sredstva
za namen prezaposlitev in samozaposlitev
znašajo skupaj 229.510 EUR.
Dejanska poraba sredstev je odvisna od
prezaposlitvenih oziroma samozaposlitvenih
možnosti, potrjenega letnega poslovnega
načrta ter mesečnih planov RTH.
V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva porabljena: sredstva morajo biti
porabljena v letu 2010.
VI. Način oddaje vloge
Prijavitelji lahko vlogo v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov RTH, Rudnik
Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, ali osebno oddajo v tajništvu
družbe RTH d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj
– Razpis – Dodelitev premij« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljatelju.
VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog
Potencialne prijavitelje naročnik poziva,
da oddajo svojo vlogo do 5. 3. 2010, do 12.
ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti
dan, ob 13. uri. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki bodo prispele na naročnikov
naslov po prvem odpiranju, bo strokovna
komisija obravnavala enkrat mesečno vse
do porabe razpisanih sredstev.
VIII. Obveščanje o izboru: izbrani prijavitelji bodo po opravljenih formalnostih na
svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi premije
in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi
oziroma samozaposlitvi.

IX. Razpisna dokumentacija: v času trajanja razpisa, to je do porabe sredstev, bo
razpisna dokumentacija dostopna na internetu (www.rth.si) in na sedežu družbe RTH,
Trg revolucije 12, Trbovlje, pri Ireni Cestnik
(tel. 03/56-26-144, int. 474, e-mail: irena.cestnik@rth.si), kjer bodo na razpolago tudi
vsa dodatna pojasnila in informacije.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Ob-1516/10
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. na
osnovi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe
SENG d.o.o. Nova Gorica objavljajo
razpis
za izbiro izvajalca za vgradnjo trajnega
monitoringa rotirajočega stroja
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
2. Predmet naročila: dobava, vgradnja in
zagon monitoringa rotirajočega stroja v ČHE
Avče.
3. Kraj dobave in izvedbe del: Avče.
4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: dobava, vgradnja in zagon monitoringa vibrodinamičnega stanja rotirajočega stroja v ČHE
Avče. Dela se oddajo v celoti.
5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji, najkasneje julij 2010.
6. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks: 05/339-63-15. Dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
ob delavnikih, med 8. in 14. uro.
7. Dodatne informacije: pri Ivanu Zagožen, tel. 05/339-63-46.
8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 100 EUR (v ceni
je vključen DDV) je potrebno vplačati na
TRR 04750-0000545385 pri Novi KBM d.d.,
s pripisom »razpis monitoring rotirajočega
stroja«. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave.
9. Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 11. 3. 2010, do 12. ure.
10. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 3. 2010, ob 13. uri, na sedežu družbe
Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva
20, 5000 Nova Gorica, sejna soba, prvo
nadstropje.
12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 3% ponudbene vrednosti
z DDV.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
14. Merila za ocenjevanje ponudb: po
razpisni dokumentaciji.
15. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
16. Ogled lokacije: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
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Javne dražbe
Ob-1540/10
Mestna občina Koper na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
ter sklepa z dne 29. 1. 2010, objavlja naslednjo
javno dražbo
za prodajo motornih vozil v lasti
Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
Zap. št.

Evidenčna številka

Izklicna cena
z DDV – €

Znamka – tip vozila

Številka šasije

1.

OPEL-ASTRA

W0L000058S5018031

07

2.

RENAULT-R4

VF111280000471228

08

40,00

3.

TOYOTA-4RUNER

8CC-2216 (reg.štev.)

11

2000,00

150,00

4.

LADA SAMARA

XTA210900P13190167

16

40,00

5.

FORD- FIESTA

VS6AXXWPFALT23931

18

80,00

6.

RENAULT-TRAFIC

VF1T2W30508033025

20

100,00

7.

RENAULT-R5 CAMPUS

VF11B4010503199154

15

70,00

8.

FORD -ESCORT

VS6AXXWPFALT23931

23

130,00

9.

RENAULT-R5

VF1B4010510012437

24

60,00

ŠKODA-FORMAN

TMBCEA200P0679589

27

90,00

10.
11.

CITROEN-AX

VF7ZALJ0014LJ5148

28

170,00

12.

HYUNDAI-ACCENT

KMHVA21LPTU161724

29

100,00

13.

ŠKODA-FORMAN

TMBCEG200R0950265

33

90,00

14.

ROVER-416

SAXXWYLMPAD826926

03-9

90,00

15.

FORD-FIESTA

TS 403040 (reg. štev.)

65-7

110,00

16.

RENAULT-R5

VF1C4010510248871

15-9

30,00

17.

RENAULT-R5

VF1B4010506370328

16-9

30,00

18.

ALFA ROMEO 33

ZAR90700005856066

17-9

110,00

19.

BMW-5

WBAHD110X0BE59682

18-9

90,00

20.

BMW-5

WBAHA11040BA10393

19-9

90,00

21.

SUZUKI-MARUTI

MA3ECA11S00942909

22-9

50,00

22.

CITROEN-AX

VF7ZADA0016DA8515

120

100,00

23.

CITROEN- C15D

VF7VDPP0002PP5077

123

250,00

24.

BMW

WBAAC510102811377

06-9

90,00

25.

ALFA ROMEO 33

ZAR90700005668153

34-9

100,00

26.

PRIKOLICA IN ČOLN

BREZ ŠTEVILK

27.

OPEL-CORSA

VSX000093K4204884

54/6-9č

400,00

13-8

100,00

28.

CITROEN-AX

VF7ZAZJ0004ZJ1757

14-8

80,00

29.

ALFA ROMEO-164

ZAR16400006195943

35-8

150,00

30.

RENAULT-R19

VF1C5370502890057

36-8

100,00

31.

RENAULT-R19

VF1B53J2507901364

37-8

80,00

32.

CITROEN-AX

VF7ZADB0006DB5834

39-8

90,00

33.

HYUNDAI- PONY

KMHVA31JPMU012488

01

110,00
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Evidenčna številka

Izklicna cena
z DDV – €

Znamka – tip vozila

Številka šasije

34.

ŠKODA- PIK UP

TMBEFF673V5602193

05

110,00

35.

RENAULT- EXPRESS

VF1F404PE16652371

09

100,00

36.

RENAULT-CLIO

VF1C57R0510187818

10

130,00

37.

HYUNDAI- PONY

KMHVF31JPMU353219

14

120,00

38.

SEAT- IBIZA

VSS021A0000052261

20

70,00

39.

PEUGEOT- 309

VF33AKDY210449067

21

70,00

40.

RENAULT- R5

VF1B4010506333988

25

70,00

41.

RENAULT- R5

VF1B4070511507654

26R

70,00

42.

RENAULT- CLIO

VF1B57A0510648756

27

120,00

43.

CITROEN- ZX

VF7N2A90015A92878

30

200,00

44.

CITROEN- ZX

VF7N2A90006A94517

35

40,00

45.

FORD- FIESTA

WFOAXXGAFAMS7882

42

90,00

SKUPAJ Z DDV

6.560,00

BREZ 20% DDV

5.466,67

3. Vrsta pravnega posla: motorna vozila
in čoln s prikolico se prodajajo kot zaključena celota.
4. Izhodiščno nadomestilo: izhodiščno
nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne
dražbe, najnižji znesek višanja je 100,00 €
brez DDV. V ceno motornih vozil je vključen
20% davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
5. Pogoji prodaje
Motorna vozila in čoln s prikolico se prodajajo po načelu videno–kupljeno.
Motorna vozila navedena na seznamu
v 1. člen u od točke 1 do točke 24 so v skladu z določili Odloka o ravnanju z opuščenimi
vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Uradne objave, št. 39/98, 06/02) in na podlagi
sklepa Občinskega inšpektorata z dne 23. 4.
2009, št. 0611-41/2009 prešle v last Mestne občine Koper. Na podlagi 2. in 3. točke
sklepa je bil sklep dne 28. 4. 2009 objavljen
na oglasni deski občinske uprave. Lastniki
v 15 dneh po prejemu obvestila oziroma po
objavi javnega naznanila navedenih zapuščenih motornih vozil in čolna s prikolico
niso prevzeli.
Motorna vozila navedena na seznamu
v 1. členu od točke 25 do točke 43 so v skladu z določili Odloka o ravnanju z opuščenimi
vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Uradne objave, št. 39/98, 06/02) in na podlagi
sklepa Občinskega inšpektorata z dne 15. 9.
2009, št. 0611-41/2009 prešle v last Mestne občine Koper. Na podlagi 2. in 3. točke
sklepa je bil sklep dne 17. 9. 2009 objavljen
na oglasni deski občinske uprave. Lastniki
v 15 dneh po prejemu obvestila oziroma po
objavi javnega naznanila navedenih zapuščenih motornih vozil in čolna s prikolico
niso prevzeli.
Motorna vozila navedena na seznamu
v 1. členu pod točko 44 in 45 so v lasti Mestne občine Koper, kar je razvidno iz kartice osnovnega sredstva, inventarna številka
0170015 in 0170027.
Motorna vozila in čoln s prikolico bodo
prodani dražitelju, za katerega bo komisija
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Mestna

občina Koper pravico zadržati vplačano
varščino.
Prevzem motornih vozil in čolna s prikolico se opravi po plačilu celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila dne 3. 3. 2010,
v prostorih sejne sobe, v pritličju Mestne
občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper,
z začetkom ob 11. uri. Kandidati se bodo
morali 30 minut pred začetkom javne dražbe
izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8
te objave. Če udeleženec javne dražbe ne
predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more
sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko izvaja dejavnost
v smislu razgradnje zapuščenih ali dotrajanih vozil, predmetov ali temu sorodno dejavnost ter se pravočasno in pravilno prijavi,
tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju, v primeru če se
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka

javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
od izklicne cene motornih vozil na podračun
proračuna Mestne občine Koper, pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper, številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-301-2009.
Rok za plačilo varščine je dne 2. 3. 2010.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena
brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru,
da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali
plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Motorna vozila in čoln s prikolico bodo
prodani po načelu videno kupljeno, zato
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno za celoto.
Dražbo vodi član Komisije, imenovane
s sklepom št. 023-4/2010 z dne 29. 1. 2010
ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet
javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe in davek na dodano vrednost, plača kupec.
12. Zakonska podlaga: za izvedbo javne
dražbe se uporabljajo določbe 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
13. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Občinskem inšpektoratu Mestne občine Koper, tel. 05/61-00-340
(Bogdan Križmančič), v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
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Razpisi delovnih mest
Št.110-2/2010

Ob-1498/10

Popravek
Popravek besedila javnega natečaja za
položaj glavnega inšpektorja inšpektorata
Republike Slovenije za kulturo in medije,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/10,
na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje dne
29. 1. 2010.
Na koncu I. točke besedila se doda odstavek, ki se glasi:
»Strokovni izpit za inšpektorja mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu od
dneva imenovanja za inšpektorja.«.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1415/10
Na podlagi 10. člena Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna
naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 54/94 in 25/02), 10. člena Družbene
pogodbe Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o. in sklepa Skupščine z dne 17. 12. 2009, razpisuje
Javno podjetje CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
prosto delovno mesto
direktorja (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– imeti najmanj univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih,
– da zoper osebo ni uveden kazenski
postopek oziroma ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja,
– imeti vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– predložiti program delovanja in razvoja
javnega podjetja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo delovne izkušnje s predmetnega
področja dela.
Mandat direktorja traja štiri leta, lahko pa
je po izteku mandata ponovno imenovan.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom, podrobno navedbo delovnih
izkušenj, programom delovanja in razvoja
podjetja ter ostalimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti kuverti z oznako »Ne
odpiraj – Prijava za razpis – direktor Javnega podjetja CČN Domžale-Kamnik«, v roku
15 dni od dneva objave na naslov: JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik
d.o.o., Študljanska 91, 1230 Domžale.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh po odločitvi skupščine.
Javno podjetje
CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Št. 1000-6/2010-2(8700)
Ob-1476/10
Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, na podlagi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo št. 021-04/95-6/1-8 z dne
6. 7. 1995 in sklepov Vlade RS o Spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi
Zavoda RS za šolstvo št. 024-13/2000-1
z dne 19. 10. 2000, št. 024-13/2000-2
z dne 6. 11. 2000, št. 024-13/2001-1 z dne
26. 7. 2001, št. 024-13/2001-4 z dne 30. 1.

2003, št. 024-13/2001-7 z dne 18. 11. 2003,
št. 01403-44/2005/5 z dne 22. 11. 2005,
št. 01403-3/2007/6 z dne 23. 1. 2007,
št. 01403-168/2009/5 z dne 5. 1. 2010 in
15. člena Statuta Zavoda RS za šolstvo,
št. 001-1/2006-1 z dne 26. 10. 1006 in Sprememb in dopolnitev Statuta Zavoda RS za
šolstvo, št. 001-2/2007-1 z dne 5. 2. 2007,
objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja Zavoda Republike Slovenije
za šolstvo (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z veljavnimi predpisi, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidat za direktorja Zavoda RS za
šolstvo mora v postopku razpisa predložiti
svojo zamisel razvoja in delovanja Zavoda
RS za šolstvo.
Mandat direktorja Zavoda RS za šolstvo
traja štiri leta. Izbrani kandidat delo nastopi
predvidoma dne 7. 7. 2010. Direktor Zavoda
RS za šolstvo je lahko ponovno imenovan.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in zamislijo o razvoju in
delovanju Zavoda RS za šolstvo naj kandidati priporočeno pošljejo v zaprti kuverti,
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Zavoda RS za šolstvo, Poljanska cesta 28,
1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 59.
členom Poslovnika o delu Sveta Zavoda
RS za šolstvo (št. 001-1/2007 z dne 28. 2.
2007).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnete na Zavod RS za šolstvo, Branka Srebotnjak, tel. 01/300-51-05
ali po elektronski pošti branka.srebotnjak@zrss.si.
V besedilu razpisa za direktorja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
Svet Zavoda Republike Slovenije
za šolstvo
Ob-1512/10
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in 33/07) župan Občine Tolmin objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta na položaju:
direktor občinske uprave Občine Tolmin.
Delovno mesto direktor občinske uprave
je uradniško delovno mesto na položaju, ki
se opravlja v nazivu sekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano prosto delovno mesto, morajo poleg
splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in
103/07) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,

št. 63/07 – UPB3 in 65/08), izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposabljanje za imenovanje v naziv,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Zaželena so naslednja znanja in izkušnje:
– znanja s področja vodenja v upravi,
– sposobnost vodenja in odločanja na
najvišjih nivojih,
– sposobnost nastopanja v javnosti,
– aktivno znanje svetovnega jezika,
– komunikacijske sposobnosti.
V skladu s 13. točko 6. člena Zakona
o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.
Naloge in opravila delovnega mesta:
– vodenje občinske uprave, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– razvoj občinske uprave,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog občinske uprave po odredbi župana.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv in izpit iz upravnega postopka.
V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega
postopka in obveznega strokovnega usposabljanja, ga predstojnik v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko
imenuje v naziv pod pogojem, da navedeni
pogoj izpolni v roku enega leta, od dneva
sklenitve delovnega razmerja.
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Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer strokovne izobrazbe
ter leto in ustanova, pri kateri je izobrazba
pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz upravnega postopka in obveznem strokovnem usposabljanju – z navedbo kdaj in
v kateri ustanovi sta bila opravljena,
4. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
5. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
6. izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
7. izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tolmin pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru,
da kandidat s tem ne soglaša, mora te podatke oziroma ustrezna dokazila predložiti
sam.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera
znanja in veščine je kandidat, poleg formalne izobrazbe, še pridobil. Namesto zgoraj
navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogojev.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas petih let
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal na sedežu Občine Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, Tolmin.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat naj vlogo vloži v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici, z označbo: »Za
javni natečaj za delovno mesto direktorja
občinske uprave« na naslov: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, Tolmin, in sicer v roku
15 dni po objavi v Uradnem listu RS, in na
spletni strani Občine Tolmin: http://www.tolmin.si/. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno pridobiti pri Vereni Tuta,
na tel. 05/381-95-13.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Občina Tolmin

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1513/10
Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta Maribor, Kersnikova ulica 10,
2000 Maribor, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09,
64/09 in 65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Rok za pričetek dela je 15. 5. 2010.
Prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:
– overjena potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od dneva objave razpisa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
razpisa,
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta,
Kersnikova ulica 10, 2000 Maribor, s pripisom Za razpis ravnatelja.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta
Maribor
Št. 16/2010
Ob-1520/10
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Svet zavoda Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke morajo za imenovanje za
ravnatelja/ico izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.

Kandidati/-ke morajo predložiti potrdila
o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/-ke morajo k vlogi predložiti
tudi program vodenja zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 7. 2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev (z dosedanjimi delovnimi izkušnjami
in s kratkim življenjepisom) pošljite v zaprti
ovojnici z oznako »Za razpis ravnatelja/ice«
in naslovite na naslov: Svet zavoda Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah, Slomškova
13, 3240 Šmarje pri Jelšah, v roku 15 dni
od dneva objave tega razpisa.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Otroškega vrtca
Šmarje pri Jelšah
Ob-1553/10
Svet zavoda Srednje ekonomske šole
Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09) razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB in spremembe).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7.
2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi,
potrdilo o doseženem nazivu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost ter program vodenja zavoda) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov Svet zavoda Srednje ekonomske
šole Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana,
z dostavkom »Ne odpiraj – razpis za ravnatelja«.
Pisni prijavi z dokazili lahko priložite tudi
krajši življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v zakonitem roku.
Svet zavoda
Srednje ekonomske šole Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

10 / 12. 2. 2010 /

Stran

291

Druge objave
Št. 0940-1/2010
Ob-1515/10
Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Uradni list Republike Slovenije, št. 29/91) Upravni odbor Prešernovega
sklada objavlja
vabilo
za predlaganje kandidatov
za Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno
obogatili slovensko kulturno zakladnico.
Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti, predstavljeni
v zadnjih dveh letih (od oktobra 2008 do
15. septembra 2010) in pomenijo obogatitev
slovenske kulturne zakladnice.
Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.
Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ
šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.
3. Prijava s predlogom mora vsebovati:
– predlog za vrsto nagrade,
– opredelitev življenjskega opusa ali
umetniških projektov, predlaganih za nagrado z natančnim opisom del,
– utemeljitev pomena umetniškega prispevka za slovensko in mednarodno kulturno okolje,
– kratek življenjepis, bibliografijo in seznam projektov.
Upravni odbor Prešernovega sklada bo
sprejemal predloge za Prešernovo nagrado
in nagrado Prešernovega sklada do 15. septembra 2010, na naslov: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova 10, Ljub
ljana. Prijave, ki bodo prišle po tem datumu,
bodo obravnavane v postopku za podelitev
nagrad v letu 2012.
V besedilu vabila uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo,
Prešernov sklad
Št. 0026/2010
Ob-1517/10
Na podlagi Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS,
št. 102/07), Pravilnika o vodenju evidence
subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS,
št. 25/08), Dopolnjenega programa ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade
RS, št. 31001-1/2009/9, z dne 15. 10. 2009),
Programa dela in finančnega načrta Javne
agencije Republike Slovenije za podjetništvo
in tuje investicije za leto 2010 in 2011 (sklep
Vlade RS, št. 47601-2/2010/3 z dne 21. 1.
2010), Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova
ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja

javni poziv
k vpisu in podaljšanju vpisa
v evidenco subjektov inovativnega
okolja v letu 2010
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: evidenca), ki jo
vodi Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) v skladu s Pravilnikom o vodenju
evidence subjektov inovativnega okolja (v
nadaljevanju: Pravilnik). Subjekti inovativnega okolja (v nadaljevanju: subjekti) so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji
in tehnološki parki in so natančneje določeni
v 3. členu Pravilnika.
Evidenca je sestavljena iz evidence A in
B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so
ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo in izpolnjujejo
pogoje v sladu s Pravilnikom.
2. Namen in način vpisa v evidenco
Posamezne aktivnosti v okviru nalog
in programov inovativnega okolja izvajajo
pravne osebe javnega in zasebnega prava,
vpisane v evidenco. Te aktivnosti se financirajo preko javnega razpisa.
Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco
se opravi enkrat letno na podlagi javnega
poziva. O vpisu oziroma podaljšanju vpisa v evidenco so predlagatelji obveščeni
s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog.
3. Podatki o subjektu v evidenci
V evidenci se vodijo naslednji podatki
o subjektu:
– vrsta subjekta,
– firma in sedež družbe, ki je subjekt,
– datum vpisa v sodni register,
– datum vpisa v evidenco,
– datum izbrisa iz evidence,
– odgovorna oseba subjekta,
– kontaktni podatki.
Evidenca je dostopna na naslovu:
http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljampodjetje/inovativno-okolje/Evidenca-sub
jektov-inovativnega-okolja.
4. Pogoji za vpis in podaljšanje vpisa
Pogoji za vpis v evidenco so navedeni
v Pravilniku, in sicer:
– pogoje za vpis v evidenco B določa 6.
člen Pravilnika,
– pogoje za vpis v evidenco A določa 5.
člen Pravilnika ter v skladu s tem členom
tudi 6., 7. 8. in 9. člen Pravilnika.
Pogoji za vpis so razvidni tudi iz Prilog 3
do 6, ki so sestavni del tega javnega poziva. Enaki pogoji veljajo tudi za podaljšanje
vpisa v evidenco.
Vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco
A ali B je potrebno predložiti enkrat na dve
leti.
V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za
podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem
koledarskem letu izbriše iz evidence A in avtomatsko prenese v evidenco B. JAPTI o vpisu v evidenco B z dopisom obvesti subjekt.
V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco,

izbriše iz evidence. JAPTI s sklepom obvesti
subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep
o izbrisu lahko izbrisani subjekt poda pritožbo na ministrstvo.
5. Obvezne sestavine vloge: popolna
vloga je tista, ki vsebuje vse obvezne sestavine, ki so navedene v tej točki javnega
poziva. Prijavni obrazec in priloge morajo
biti izpolnjeni s pomočjo računalnika. Predlagatelji morajo poslati en izvod vseh obveznih sestavin vloge na sedež JAPTI.
5.1. Obvezne sestavine vloge za vpis
v evidenco
Obvezne sestavine vloge za vpis v evidenco so:
a) Prijavni obrazec za vpis/podaljšanje
vpisa v evidenco (Priloga 1 tega javnega
poziva),
b) Izjava o sprejemanju pogojev javnega
poziva (Priloga 2 tega javnega poziva) in
c) Dokazila, ki so navedena v nadaljevanju:
– za vpis v evidenco B mora predlagatelj
predložiti dokazila, navedena v prilogi 3.
– za vpis v evidenco A mora predlagatelj
poleg dokazil, navedenih v prilogi 3, predložiti tudi dokazila, navedena v prilogi 4, 5
ali 6 glede na vrsto subjekta, ki ga navede
v prijavnem obrazcu.
5.2. Obvezne sestavine vloge za podaljšanje vpisa v evidenco
Obvezne sestavine vloge za podaljšanje
vpisa v evidenco B so:
a) Prijavni obrazec za vpis/podaljšanje
vpisa v evidenco (Priloga 1 tega javnega
poziva),
b) Izjava o sprejemanju pogojev javnega
poziva (Priloga 2 tega javnega poziva),
c) Obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco B (Priloga 3a tega javnega poziva),
d) Dokazila, navedena v prilogi 3a tega
javnega povabila.
Obvezne sestavine vloge za podaljšanje
vpisa v evidenco A so:
a) prijavni obrazec za vpis v evidenco
(Priloga 1 tega javnega poziva),
b) izjava o sprejemanju pogojev javnega
poziva (Priloga 2 tega javnega poziva) in
c) obrazec za podaljšanje vpisa v evidenco A (Priloga 4a, 5a ali 6a glede na vrsto
subjekta, označenega v prijavnem obrazcu),
d) dokazila, ki so navedena v prilogah
4a, 5a ali 6a glede na vrsto subjekta, ki ga
predlagatelj navede v prijavnem obrazcu).
Vse zgoraj navedene priloge so sestavni
del tega javnega poziva.
6. Roki za oddajo vlog
Javni poziv je odprt od 12. 2. 2010 do
30. 11. 2010. V tem obdobju bo JAPTI sprejemal vloge za vpis v evidenco.
Vloge za vpis novih subjektov v evidenco
morajo biti oddane po pošti najkasneje do
30. 11. 2010 (velja poštni žig do vključno
30. 11. 2010) ali osebno v glavni pisarni
Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica
60, 1000 Ljubljana, do vključno 30. 11. 2010,
do 12. ure.
Vloge za podaljšanje vpisa v evidenco
A morajo na naslov JAPTI prispeti najkasneje do 25. 2. 2010, do 12. ure.
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Vloge za podaljšanje vpisa v evidenco
B morajo biti oddane najkasneje do 26. 4.
2010 (velja poštni žig do vključno 26. 4.
2010) ali osebno v glavni pisarni Javne
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana, do vključno 26. 4. 2010, do
12. ure.
Vloge, ki bodo na naslov JAPTI prispele
po navedenih rokih, bodo kot nepravočasne
zaprte vrnjene predlagatelju.
Predlagatelji oddajo vloge v zaprti ovojnici, z jasno oznako in napisom »Evidenca inovativnega okolja«, na naslov: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana. Na zadnji strani ovojnice obvezno navedite naziv in naslov pošiljatelja!
7. Obravnava vlog
JAPTI bo vloge za vpis in podaljšanje
vpisa v evidenco obravnaval enkrat mesečno. Prvo odpiranje vlog bo 26. 2. 2010, ob
9. uri.
JAPTI bo predlagatelje o vpisu v evidenco obvestil s sklepom najkasneje v roku
60 dni od datuma prejema vloge. JAPTI
vpiše subjekt v evidenco najkasneje v dveh
delovnih dneh od izdaje sklepa.
7.1. Dopolnitve vlog
JAPTI bo obravnaval samo popolne vloge, kot je opredeljeno v 5. poglavju tega javnega poziva. V primeru nepopolne vloge bo
predlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge. Predlagatelj se je na poziv k dopolnitvi dolžan
odzvati v roku 8 dni od prejema, v nasprotnem primeru bo JAPTI vlogo zavrgel.
8. Dodatne informacije
Ta javni poziv s prijavnimi obrazci in ostalimi prilogami je dosegljiv v fizični obliki na
sedežu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovni
dan, med 9. in 14. uro, ter na spletni strani
www.japti.si.
Vse dodatne informacije so na voljo
preko elektronskega naslova: irena.meterc@japti.si.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 0320-0009/2009-03
Ob-1414/10
Na podlagi 43. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin objavlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, Rogaška Slatina,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
2.1. Zemljišče parc. št. 301/3, v izmeri
856 m2, k.o. Negonje, predstavlja gradbeno
parcelo. Zemljišče se prodaja posamezno
in njegova izhodiščna (najnižja) vrednost je
59.920,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2.2. Zemljišče parc. št. 301/4, v izmeri
1097 m2, k.o. Negonje, predstavlja gradbeno parcelo. Zemljišče se prodaja posamezno in njegova izhodiščna (najnižja) vrednost je 76.790,00 €. V izhodiščni ceni ni
zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
2.3. Zemljišče parc. št. 301/5, v izmeri
1157 m2, k.o. Negonje, predstavlja gradbeno
parcelo. Zemljišče se prodaja posamezno
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in njegova izhodiščna (najnižja) vrednost je
80.990,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Lokacija in namembnost prodajanih
zemljišč:
3.1. Zemljišča pod zaporedno številko
2.1., 2.2. in 2.3 so predvidena za gradnjo
obrtno-proizvodnih dejavnosti in se nahajajo na območju, ki ga ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini. (Uradni list RS,
št. 102/07).
4. Vrsta pravnega posla:
– prodaja zemljišč kot celote pod zaporedno številko 2.1.
– prodaja zemljišč kot celote pod zaporedno številko 2.2.
– prodaja zemljišč kot celote pod zaporedno številko 2.3.
Kupoprodajne pogodbe bodo sklenjene
pod razveznim pogojem, da kolikor kupec
v roku 1 leta ne pridobi gradbenega dovoljenja, se pogodba razdre.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na
razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti
nepremičnin, in sicer:
– Ponudbi za nakup zemljišča navedenega pod zaporedno številko 2.1. je treba
priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
5992 €.
– Ponudbi za nakup zemljišča navedenega pod zaporedno številko 2.2. je treba
priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
7679 €.
– Ponudbi za nakup zemljišča navedenega pod zaporedno številko 2.3. je treba
priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
8099 €.
5.2. Varščina se nakaže na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Rogaška Slatina (št. računa pri Banki Slovenije
01306-0100004020), s pripisom št. 123, in
sicer do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri nakupu predmetnih nepremičnin.
5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina
Rogaška Slatina varščino obdrži. Prav tako
Občina Rogaška Slatina obdrži varščino
v primeru, da ponudnik po plačilu varščine
ponudbo za nakup nepremičnine umakne.
5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, se mu varščina brez obresti vrne
v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izhodiščno ceno.
6.2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
6.2. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru
da dva ali več ponudnikov za nakup posamezne gradbene parcele oziroma zemljišč,
ki predstavljajo celoto, ponudijo isto ceno,
lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi
opravi 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.

7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji
ali državi članici Evropske unije, in ki v roku
podajo pravilne ponudbe.
7.2. Ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO
in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za
DDV za pravne osebe);
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe;
– izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike. Izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne sme biti starejši od
30 dni;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnin umakne ali dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu.
V primeru umika ponudbe, se varščina ne
vrne.
– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri
notarju in morebitne druge stroške v zvezi
z pogodbo.
– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
– V kupnini je že zajet komunalni prispevek, saj gre za prodajo komunalno opremljenih zemljišč.
– Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja
objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve se
vpišejo v zemljiško knjigo.
9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Najugodnejši ponudnik bo izbran predvidoma v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
– Občina Rogaška Slatina lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pravnega posla prekine oziroma
ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom
vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
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10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Občina Rogaška Slatina zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin.
– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve
(20% DDV) in stroške notarskih overitev.
Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine.
11. Rok, naslov in obrazci za predložitev
ponudbe:
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v k.o. Negonje« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Rogaška
Slatina ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
3250 Rogaška Slatina. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati
na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo
lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(pritličje stavbe, soba št. 10), ali na spletni
strani www.rogaska-slatina.si.
11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 25. 2. 2010, do 10. ure.
11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija, dne 25. 2.
2010, ob 11. uri, v mali sejni sobi Občine
Rogaška Slatina.
12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
13. Informacije: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom ter dogovorom za
morebitni ogled lahko ponudniki dobijo na
tel. 03/818-17-15, pri javni uslužbenki Petri
Gašparić.
Občina Rogaška Slatina
Št. 4780-62/2010-4
Ob-1471/10
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, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena.

Predmet javnega zbiranja ponudb je parkirno mesto št. 61, v izmeri 12,10 m2, ki se
nahaja v I. kleti garažne hiše, pod objektom
Komenskega 42–44, 1000 Ljubljana, in je
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z identifikacijsko št. 310.E, pri
podvložku št. 2314/310, k.o. Tabor. Parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti, takoj pri
vhodu v parkirno hišo na levi strani, pred
uvozom v II. klet.
Parkirno mesto je zasedeno z najemnikom, ki ima z Mestno občina Ljubljana
sklenjeno najemno razmerje po pogodbi
št. 35280-151/2006, z dne 5. 10. 2006 za
nedoločen čas.
Izhodiščna cena: 15.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.3 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;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške deponiranja prodajne pogodbe pri notarju 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. 099-431000. 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 do vključno 22. 2.
2010. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
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4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine Komenskega 42-44-PM61« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana.
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. 5. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
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 9. 3. 2010, s pričetkom ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, 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. 4780-62/2010-4
Ob-1472/10
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, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
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Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je parkirno mesto št. 62, v izmeri 11,90 m2, ki se
nahaja v I. kleti garažne hiše pod objektom
Komenskega 42–44, 1000 Ljubljana, in je
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z identifikacijsko št. 311.E, pri
podvložku št. 2314/311, k.o. Tabor. Parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti, takoj pri
vhodu v parkirno hišo na levi strani, pred
uvozom v II. klet.
Parkirno mesto je zasedeno z najemnikom, ki ima z Mestno občina Ljubljana
sklenjeno najemno razmerje po pogodbi
št. 35280-171/2006, z dne 9. 11. 2006, za
nedoločen čas.
Izhodiščna cena: 14.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 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.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške deponiranja prodajne pogodbe pri notarju 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. 099-431000. 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 do vključno 22. 2.
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2010. 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 Komenskega 42-44-PM62« na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, AdamičLundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
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. 5. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
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 9. 3. 2010, s pričetkom ob 11.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana (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. 478-1/2010-5
Ob-1473/10
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317
Oplotnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. in
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
in Odloka o proračunu Občine Oplotnica za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 113/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizacije javnega
zbiranja ponudb: Občina Oplotnica, Goriška
cesta 4, 2317 Oplotnica, tel. 02/845-09-00,

faks 02/845-09-09, matična številka
1357506000, ID za DDV: SI70271046 (v
nadaljevanju: prodajalec)
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Zemljišče parc. št. 2281/5, v površini 121 m2, 2281/4, k.o. Oplotnica, v površini 443 m2, parc. št. 2281/2, k.o. Oplotnica, v površini 259 m2, parc. št. 2282/1,
k.o. Oplotnica, v površini 1511 m2, parc.
št. 2282/2, k.o. Oplotnica, v površini 374 m2,
vse pripisane k ZKV 1753, zemljišče parc.
št. *322, k.o. Oplotnica, v površini 320 m2,
pripisana k ZKV 802.
Glede na prostorske izvedbene akte so
nepremičnine opredeljene kot nezazidano
stavbno zemljišče v poselitvenem območju
naselja Oplotnica. Zemljišča so delno komunalno urejena, v bližini so posamezna
komunalna omrežja. Na zemljišču je staro
gospodarsko poslopje in je zato fundus zazidano stavbno zemljišče, ki leži na parc.
št.*322, v k.o. Oplotnica. Objekt je dotrajan
in je potreben temeljite obnove ali pa porušitve. Zaradi takšnega stanja ga v oceni ni
obravnavanega.
Nepremičnine se prodajajo v paketu.
Skupna izhodiščna cena za navedene nepremičnine znaša 79.467,71 EUR.
III. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnin – prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
b) Ponudba je zavezujoča in dokončna.
c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS po
veljavnih predpisih.
d) Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
ponujene cene, s priloženo celotno številko
svojega računa (št. računa in naziv banke)
za primer vračila varščine.
Varščina se nakaže na račun Občine
Oplotnica, številka 01371-0100009759,
sklic na: 00 722100, z navedbo »Varščina
za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne
bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni
po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku všteta v kupnino.
e) Izhodiščna cena ne vsebuje DDV ter
ostalih stroškov.
f) Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
V. Vsebina ponudbe:
– podatki o ponudniku (ime, priimek oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega
računa, naziv in naslov banke za vračilo
varščine).
Ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– fotokopijo osebne izkaznice za fizične
osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma za samostojne podjetnike
priglasitev pri pristojnem davčnem uradu,
– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa.
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VI. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti.
VII. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni, po podpisu pogodbe na TRR prodajalca, oziroma od izstavitve računa. Plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za
razdrto in se plačana varščina obdrži.
VIII. Prehod lastništva: po plačilu celotne
kupnine in po poravnanih vseh stroških se
bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih
nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi.
IX. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 45 dni.
X. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika. V primeru prejema več ponudb
z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Obveznost prodajalca, da sklene s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje,
je izključena. Občina Oplotnica lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
XI. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do vključno
1. 3. 2010, do 11. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, ali pošljejo na naslov: Občina Oplotnica,
Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, s pripisom
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine »Ne odpiraj«.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
XII. Kontakt: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe so dostopni
na Občini Oplotnica, pri Bojani Vučina, tel.
02/845-09-05, vsak delovni dan, od 8. do
10. ure. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Oplotnica
Št. 46401-0004/2001-2/1
Ob-1474/10
Občina Kamnik, objavlja na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07)
in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09) in Letnega programa prodaje stvarnega premoženja Občine Kamnik za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo premične: montažni bivalni
objekt v naselju Terme Čatež
1. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je premičnina, montažni
bivalni objekt – Brunarica tip B-20 smreka,
št. 97, ki se nahaja na delu parc. št. 541/66,
k.o. Mostec, v turističnem naselju Čatež,
vključno z obstoječo notranjo opremo. Tlorisna velikost objekta 4,5 m x 4,5 m, objekt
ima v pritličju opremljeno kuhinjo, dnevno
sobo, sanitarije, v mansardi je spalnica.

Zemljišče na katerem se nahaja premičnina ni predmet prodaje, kupec mora takoj
po prevzemu premičnine z družbo Terme
Čatež d.d. skleniti Pogodbo o zakupu zemljišča in koriščenju storitev za uporabo zemljišča in drugih storitev term (elektrika ...).
Izhodiščna cena: 9.000,00 EUR (brez
DDV).
DDV ter morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača kupec.
Premičnina se proda po načelu »videno –
kupljeno«.
2. Dodatne informacije, ogled nepremičnine
Dodatne informacije v zvezi z prodajo in
ogledom premičnine lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 01/831-81-10 ali e-naslov:
nika.ovijac@kamnik.si. – kontaktna oseba
Nika Ovijač.
Prilogi razpisne dokumentacije sta obrazec Ponudba, na katerem ponudniki oddajo
svojo ponudbo ter Vzorec pogodbe, v katerem so določene pogodbene obveznosti
kupca premičnine. Razpisna dokumentacija
iz prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Občine Kamnik: www.kamnik.si,
v tiskani verziji jo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri kontaktni osebi na Občini
Kamnik.
3. Pogoji za udeležbo v postopku
3.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10%
ponujene cene na račun Občine Kamnik, št. 01243-0100002257, sklic na
št. 720001300, in sicer do roka za oddajo
ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
3.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik
vpiše zahtevane podatke v obrazec Ponudba, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprtih kuvertah, najkasneje do 10. 3. 2010,
do 11. ure, na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, z oznako: »Ne odpiraj
– Ponudba – Terme Čatež«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki
v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan, na vložišču prodajalca, na naslovu Glavni trg 24, Kamnik.
3.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. ponudbo za nakup premičnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo
o vezanosti na dano ponudbo do dne 30. 7.
2010 (ponudba na predpisanem obrazcu in
dokazilo o plačilu varščine – priloga 1),
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2. vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne osebe tudi žigosano prodajno pogodbo
– priloga 2.
4. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 10. 3. 2010, ob 15. uri,
v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik (pisarna št. 17). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži
veljavno pooblastilo.
5. Izbor najugodnejšega ponudnika,
sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne
cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun
prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Položena varščina se všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
6. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti
Izbrani ponudnik mora prevzeti premičnino v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in sicer na način in pod pogoji, ki so
določeni v prodajni pogodbi.
V primeru, da izbrani ponudnik ne prevzame premičnine v roku iz prejšnjega odstavka, ima prodajalec pravico zaračunati
izbranemu ponudniku pogodbeno kazen
v višini 100,00 EUR, za vsak dan zamude.
7. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe
prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Kamnik
Št. 1/2010
Ob-1504/10
Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, objavlja na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 in 100/09) naslednje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora – lokala
v Vili Bianca v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema
Predmet najema je gostinski lokal v pritličju objekta Vila Bianca, na naslovu Stari
trg 3 v Velenju, ki stoji na parc. št. 3158/1,
k.o. Velenje, v skupni izmeri 106,37 m2,
in sicer:
– lokal, v izmeri 40,14 m2,
– skladišče s sanitarijami za zaposlene,
v izmeri 6,23 m2,
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– souporaba hodnika s sanitarijami za
goste, v izmeri 10 m2,
– najem odprte terase za strežbo, v izmeri 50 m2.
III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 5 €/m2 (brez DDV, ki bremeni najemnika). V najemnino niso vključeni
stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni
stroški, ti so izključno stvar in breme najemnika.
IV. Pogoji najema
1. Objekt se oddaja za čas petih let od
sklenitve najemne pogodbe. Sprejemljiva
dejavnost je mirna gostinska dejavnost, ki
kot obveznost vključuje izvajanje gostinskih
storitev, kot je točenje pijače, nudenje catering storitev, ki morajo biti osredotočene
predvsem v oblikovanje avtohtone gastronomske ponudbe s poudarkom na produktih
SAŠA regije in ki je v skladu s sanitarnimi
predpisi (kot npr. suhomesnati izdelki, domače nealkoholne pijače, domače alkoholne pijače in žganje, sladice ...). Najemnik se
zaveže k organiziranju in izvajanju kulturnih
in zabavnih prireditev. Prav tako se najemnik
zaveže k izvajanju gostinskih storitev v času
izvajanja prireditev, katerih organizator je
Mestna občina Velenje in druge ustanove,
na podlagi predhodnega dogovora z najemodajalcem v primeru, ko je organizator
druga ustanova in ne Mestna občina Velenje. Najemnik se zaveže, da se pred naročilom opreme gostinskega lokala posvetuje
z najemodajalcem (predvideva se sodobna
oprema objekta z manjšimi vidnimi dodatki iz
zgodovine objekta in dediščino šaleške doline). Prav tako se najemnik zaveže, da bo
sam pridobil obratovalno dovoljenje ter da
bo z opravljanjem gostinske dejavnosti v gostinskem lokalu pričel najkasneje ob otvoritvi objekta, ki bo predvidoma junija 2010.
Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo
zaveže sprejeti obratovalni čas poslovnega prostora, ki ga določi najemodajalec in
je predvidoma določen vsak dan, od 8. do
20. ure. Najemodajalec bo skupne prostore
in naprave prostora (toplotna podpostaja)
redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost poslovnega prostora. Najemnik pa je dolžan vzdrževalcem skupnih
prostorov in naprav prostora omogočiti dostop do teh prostorov. Vse obveznosti najemnika prično teči z dnem podpisa najemne
pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik
pričel z opravljanjem dejavnosti.
2. Najemnik prevzema investicijska vlaganja v poslovni prostor, vendar se stroški
vlaganj v premično opremo (npr. točilni pult,
notranja oprema lokala in oprema terase) ne
poračunajo z najemnino. Najemnik mora pri
vlaganjih v objekt ravnati kot dober gospodar. Pred izvedbo investicijskih vlaganj mora
najemnik pridobiti soglasje najemodajalca,
pri izvedbi vlaganj pa ima najemodajalec
pravico do nadzora.
3. Najemnik bo prevzemal obveznosti
za tekoče vzdrževanje predmeta najema in
vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki
se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče
vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo
bo najemnik opravljal, je izključno stvar in
breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške
obratovanja (električna energija, ogrevanje,
čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, telefon, varovanje in drugo). Najemnik
s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
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4. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
5. Izbrani najemnik je dolžan mesečno
plačevati najemnino v roku 8. dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni
najemnika. Plačilo mesečne najemnine je
bistvena sestavina najemne pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi
članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz AJPES.
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje
gostinske dejavnosti (fizične osebe – potrdilo
o vpisu v Poslovni register; pravne osebe –
izpis iz AJPES).
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne
mesečne najemnine, to je 532 €, na podračun EZR MOV 01333-0100018411, pri Banki
Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu
pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
d) Ponudba se bo štela za pravilno, če bo
ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1).
– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta.
– Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni.
– Dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti.
– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa
(Priloga št. 2).
– Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 3),
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4).
– Ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu
Ponudba (Priloga št. 5).
– Program kulturnih dejavnosti in aktivnosti v predmetu najema.
– Program predvidene gastronomske ponudba v obliki catering ponudbe.
– Izpolnjena izjava ponudnika, da bo
gostinski lokal sposoben za obratovanje
do otvoritve objekta, ki je predviden v juniju
2010.
– Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411,
v višini izhodiščne mesečne najemnine, z obveznim sklicem na št. 28
76333-7141009-20104010.
– Pooblastilo v primeru, da se ponudba
poda po pooblaščencu.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 1. 3. 2010, do
10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – javni razpis za najem lokala v vili Bianca«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. Ponujena mesečna najemnina (največ
50 točk).
2. Program kulturnih dejavnosti in aktivnosti v objektu (največ 25 točk), pri čemer
se ocenjuje ustreznost programa kulturnih
dejavnosti in aktivnosti (od 0–5 točk) ter število prireditev na leto (5 prireditev na leto =
5 točk, 10 prireditev na leto = 10 točk, 15
prireditev na leto = 15 točk, 20 prireditev na
leto = 20 točk).
3. Predvidena gastronomska ponudba
v obliki catering ponudbe (največ 25 točk).
Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga
št. 6.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
dne 1. 3. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi št. 28.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po
merilih.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
z najemom in ogledom predmeta najema
v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Heleni Knez, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na tel.
03/896-15-32 oziroma Maksu Arliču, na telefon 031/640-239. Besedilo razpisa, obrazci
za pripravo ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne
občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni
obliki pa pri Heleni Knez, Koroška 37a, Velenje, Projektna skupina.
Mestna občina Velenje
Št. 007-6/2010/3
Ob-1542/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev
1. Marijana Sajka, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje strojev in opreme – strojev in opreme splošno,
z dnem 25. 1. 2010.
Ministrsrvo za pavosodje
Št. 02/10
Ob-1475/10
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice
Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica objavljamo besedilo:
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I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Simona Došler Petelin, z dnem 2. 2.
2010.
Pisarna: Ulica Kneza Koclja 35, 2000 Maribor.
Primož Čeh, z dnem 2. 2. 2010.
Pisarna: Ulica Kneza Koclja 35, 2000 Maribor.
Borut Černigoj, z dnem 24. 12. 2009.
Pisarna: Trdinova ulica 9, 1000 Ljub
ljana (zaposlen v Odvetniški pisarni Kosmač
d.o.o.).
Blaž Ogorevc, z dnem 25. 11. 2009.
Pisarna: Komenskega ulica 36, 1000
Ljubljana (zaposlen v odvetniški družbi Odvetniki Šelih & partnerjI, o.p., d.n.o.).
Mateja Verbič, z dnem 1. 1. 2010.
Pisarna: Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi Grobelnik in
partnerji o.p., d.n.o.).
Gregor Mihelj, z dnem 2. 2. 2010.
Pisarna: Ulica Gradnikove brigade 53,
5000 Nova Gorica (zaposlen pri odvetnici
Branki Mevlja Turk).
Veronika Zorn Hočevar, z dnem 1. 1.
2010.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje (zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o.).
Špela Hlastec, z dnem 3. 2. 2010.
Pisarna: Razlagova ulica 11, 2000 Maribor (zaposlena pri odvetniku Dušanu Mohorku).
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Joža Konečnik, z dnem 1. 1. 2010.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
David Pogorevc, odvetnik iz Slovenj. Gradca,
Francetova cesta 4.
mag. Katja Gorjup, z dnem 15. 1. 2010.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Ivan Gorjup, odvetnik iz Maribora, Ulica Vita
Kraigherja 1.
III. Preselitve
Tanja Kodrič Jurko, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 1. 2. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Erjavčeva
6, 1000 Ljubljana, tel. 01/283-55-77, faks:
01/283-55-77.
mag. Suzana Gale, odvetnica iz Ljub
ljane, preseli sedež svoje odvetniške pisarne
na novi naslov: Zagrebška ulica 9, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/430-41-90, faks: 01/430-41-91.
Blaž Guna, odvetnik iz Zagorja ob Savi,
z dnem 20. 1. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Podvine
36, 1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/566-87-77,
faks: 03/566-87-78.
mag. Franci Kodela, odvetnik iz Domžal,
z dnem 18. 1. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trpinčeva 86,
1000 Ljubljana, GSM: 041-384-833.
Marjana Manfreda, odvetnica iz Kopra,
z dnem 1. 2. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Rozmanova
24C, 6330 Piran, tel. 05/673-13-22, GSM:
041-671-266.
Odvetniška družba Katja Koprivšek o.p.,
d.o.o. z dnem 1. 2. 2010 preseli sedež pisarne na novi naslov: Jurčkova cesta 229,
1000 Ljubljana, tel. 01/430-50-77, faks:
01/430-50-78.
Tomaž Alič, odvetnik s Ptuja, z dnem 4. 1.
2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne
na novi naslov: Trstenjakova ulica 1, 2250
Ptuj, tel. 02/787-70-80.
Mojca Jeraj Wagner, odvetnica iz Ljub
ljane, z dnem 1. 1. 2010 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Kranjska
ulica 4, 4240 Radovljica, tel. 059 033 796,
faks: 059/026-005.

IV. Obvestilo o pričetku poslovanja odvetniške družbe
Obveščamo vas, da z dnem 12. 1. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
Žgajnar Maje iz Ljubljane, Tivolska cesta 30,
glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba.
Odvetniška pisarna Maja Žgajnar, d.o.o.,
Ljubljana, Tivolska cesta 30.
Odvetnico Žgajnar Majo od 13. 1. 2010
dalje vodimo kot odvetnico družbenico odvetniške družbe Odvetniška pisarna Maja Žgajnar, d.o.o., Ljubljana, Tivolska cesta 30.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati
odvetniška družba:
Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p.,d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 1. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Marka Kosmača iz Ljubljane, Trdinova ulica
9, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška pisarna Kosmač d.o.o., Ljub
ljana, Trdinova ulica 9.
Odvetnika Marka Kosmača od 1. 2. 2010
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Kosmač d.o.o., Ljubljana,
Trdinova ulica 9.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Turk Andreja iz Ljubljane, Kržičeva ulica 6
glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška pisarna Turk, d.o.o., Ljub
ljana, Kržičeva ulica 6.
Odvetnika Turk Andreja od 1. 1. 2010 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Turk d.o.o., Ljubljana, Kržičeva
ulica 6.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Petek Marka iz Ljubljane, Trdinova ulica 7,
glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška pisarna Petek, d.o.o., Dunajska 51, 1000 Ljubljana.
Odvetnika Petek Marka od 1. 1. 2010
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Petek, d.o.o., Dunajska 51,
1000 Ljubljana.
V. Spremembe
Obveščamo vas, da mag. Matej Kavčič,
odvetnik iz Ljubljane, z dnem 31. 12. 2009
preneha opravljati odvetniško dejavnost
v Odvetniški družbi Kozinc in partnerji o.p.,
d.n.o., Dalmatinova 2, Ljubljana.
Odvetnika mag. Mateja Kavčiča od 1. 1.
2010 dalje vodimo kot odvetnika družbenika
Odvetniške družbe Kavčič, Rogl in Bračun,
o.p., d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana. (tel.
01/244-55-00, faks: 01/244-55-01).
Obveščamo vas, da Simon Bračun, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 28. 1. 2010 preneha
opravljati odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu Dalmatinova ulica 7,
Ljubljana.
Odvetnika Simona Bračuna od 29. 1.
2010 dalje vodimo kot odvetnika družbenika
Odvetniške družbe Kavčič, Rogl in Bračun,
o.p., d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana. (tel.
01/244-55-00, faks: 01/244-55-01).
Obveščamo vas, da Marko Rogl, odvetnik
iz Ljubljane, z dnem 28. 1. 2010 preneha
opravljati odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana.
Odvetnika Marka Rogla od 29. 1. 2010
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Kavčič, Rogl in Bračun,
o.p., d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana. (tel.
01/244-55-00, faks: 01/244-55-01).
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Obveščamo vas, da Igor Grča, odvetnik
iz Medvod, z dnem 31. 1. 2010 preneha
opravljati odvetniško dejavnost kot odvetnik
zaposlen pri odvetniku Zlatku Lipeju.
Odvetnik Igor Grča od 1. 2. 2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni
odvetnik na naslovu:
Tavčarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, tel.
01/430-09-22, faks: 01/430-09-21.
Obveščamo vas, da Franjo Martinec,
odvetnik iz Ljubljane, z dnem 31. 3. 2009
preneha opravljati odvetniško dejavnost kot
samostojni odvetnik in ga od 1. 4. 2009 dalje
vodimo kot odvetnika družbenika v Odvetniški družbi Martinec in Svetina, o.p., d.o.o.,
Komenskega ulica 16, Ljubljana.
Obveščamo vas, da Mrva Blaž, odvetnik
iz Ljubljane, z dnem 31. 12. 2009 preneha
opravljati odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik in ga od 1. 1. 2010 dalje
vodimo kot odvetnika družbenika v Odvetniški pisarni Mrva d.o.o., Ljubljana, Ilirska
ulica 17.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška pisarna Kos in partnerji,
d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, spremenjena, in sicer se spremenjena
firma glasi:
Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Jernejčič – Krapenc, o.p., d.n.o., Tržaška cesta 216a, Ljub
ljana, spremenjena, in sicer se spremenjena
firma glasi:
Odvetniška družba Jernejčič & Krapenc
in odvetniki, o.p., d.o.o., Tržaška cesta 216a,
Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar, Krašek in partnerji o.p., d.o.o., Stritarjeva
ulica 7, Kranj spremenjena, in sicer se spremenjena firma glasi:
Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar
in partnerji o.p., d.o.o., Stritarjeva ulica 7,
Kranj.
Obveščamo vas, da Judita Verbole, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 31. 12. 2009 izstopi iz Odvetniške družbe Verbole & Pečnik
o.p., d.n.o. in jo bomo s tem dnem prenehali
voditi kot odvetnico – družbenico.
Odvetnica Judita Verbole z dnem 1. 1.
2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu:
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, tel.
01/431-01-28, faks: 01/430-27-69.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-1486/10
Obvestilo o kvalificiranem deležu
glasovalnih pravic
Skladno s 124. členom Zakona o trgu
finančnih instrumentov družba Oniks Invest
d.d., Spodnji Plavž 26, 4270 Jesenice, objavlja naslednje obvestilo:
Dne 5. 2. 2010 smo od družbe GBD Skupina, finančna družba, d.d., Koroška cesta
19, 4000 Kranj, prejeli obvestilo o kvalificiranem deležu glasovalnih pravic, s katerim
nas je družba obvestila, da je dne 3. 2. 2010
odsvojila 1200 delnic izdajatelja Oniks Invest
d.d., z oznako ONIR.
Družba GBD d.d. je imela po stanju pred
P/O 12.536 delnic ali 10,64% glasovalnih
pravic izdajatelja Oniks Invest d.d., stanje po
P/O pa je 11.336 delnic oziroma 9,62% glasovalnih pravic izdajatelja Oniks Invest d.d.
Oniks Invest d.d.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-29/2006/10(134-13) Ob-1543/10
V register političnih strank se pri politični
stranki Novi Sloveniji – Krščanski ljudski
stranki, s skrajšanim imenom Nova Slovenija, s kratico imena NSi in s sedežem
v Ljubljani, Cankarjeva cesta 11, ter z matično številko: 1029738, vpiše sprememba
statuta in sprememba programa stranke.
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Evidence sindikatov
Št. 101-5/2010-4
Ob-1269/10
Statut Sindikata Quick Adria restavracije, d.o.o., Kersnikova ulica 2, Ljub
ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub
ljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe,
št. 028-9/2001-2 z dne 1. 8. 2001 in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 272, se z dnem 21. 1. 2010
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1421/10
Medij: TV 3
Izdajatelj: PRVA TV Televizijska dejavnost d.o.o.
Sedež: Vojkova cesta 58, 1000 Ljub
ljana.
Zvrst medija: Televizijski program.
Lastniki z najmanj 5% deležen v premoženju izdajatelja:
– MTG BROADCASTING AB, SE-103
Stockholm, Skeppsbron 18, Box 2094 –
100%.
Zakoniti zastopnik: Manja Grčić.
Ob-1423/10
V skladu z 12. in 64. členom Zakona
o medijih Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo kot založnik revije JavnostThe Public, objavlja imena oseb, ki imajo
v njegovem premoženju več kot petodstotni
delež. Naslednje fizične osebe imajo kot
ustanovitelji inštituta vsak po 16,66-odstotni delež:
1. Andrew Calabrese, 287 Campus Box,
Boulder, Colorado 80309-0287, ZDA,
2. Hanno Hardt, Gornji trg 10, 1000 Ljub
ljana, Slovenija,
3. Nick Jankowski, Jacob van Lennepkade t.o. 166, 1054 ZX Amsterdam, Nizozemska,
4. Colin Sparks, 39 Sylthan Avenue, London N225 JA, Velika Britanija,
5. Slavko Splichal, Gornje Cerovo 7c,
5211 Kojsko, Slovenija,
6. Michael Traber, 357 Kennington Lane,
London SE11 5QY, Velika Britanija.
Ob-1426/10
Ime medija: TV H2O
Izdajatelj medija: Nauto, Peter Mernik
s.p.
Lastniški in upravljalski delež:
100% – Peter Mernik, Dolnja Počehova
12 č, 2211 Pesnica pri Mariboru.
Ob-1427/10
Ime in priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki imajo v premoženju družbe
TV Celje d.o.o. najmanj pet odstotni delež
kapitala:
Ivan Pfeifer, Polzela 76, 3313 Polzela
– 51%,
Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12,
3000 Celje – 49%.
Ob-1479/10
Ime medija: SIOL.
Izdajatelj: Planet 9 d.o.o., Vojkova 78,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež:
– Mobitel, d.d., Vilharjeva 23, 1000 Ljub
ljana (50% delež),
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana (50% delež).
Zastopnik: mag. Rudolf Skobe – di
rektor.

Ob-1480/10
Ime medija: Dajmedol.
Izdajatelj: Planet 9 d.o.o., Vojkova 78,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež:
– Mobitel, d.d., Vilharjeva 23, 1000 Ljub
ljana (50% delež),
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana (50% delež).
Zastopnik: mag. Rudolf Skobe – direktor.
Ob-1481/10
1. Ime medija: Salomonov oglasnik.
2. Izdajatelj: Salomon, d.o.o., podjetje za
zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Cesta 24. junija 23.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 33,33% – Skok d.o.o., Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 33,33% – Algas d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 33,33% – SET d.o.o., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana-Polje.
4. Poslovodja:
– Gregor Repič – direktor,
– Martin Odlazek – direktor.
Ob-1482/10
1. Imena medijev: Ekipa, Ekipa-sport.si,
Top šport, Salomonov ugankar, Ugankarski izziv, Čvek v križankah, Salomonov
genialec, Posebna izdaja Slikovne križanke.
2. Izdajatelj: Salomon 2000, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče.
3. Lastniki z več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 100% – Salomon d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče.
4. Poslovodja:
– Tanja Škarjot – direktorica,
– Martin Odlazek – direktor.
Ob-1483/10
Podatki v odstotkih in osebah, ki imajo
najmanj petodstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic
v premoženju izdajatelja radijskega programa Radia Alfa:
– Naš čas, časopisno založniška in RTV
družba, d.o.o., Kidričeva 2a, 3320 Velenje –
vrednost deleža: 50,9412%,
– Ivan Janežič, dr. stom., Šaleška 2d, 3320 Velenje – vrednost deleža:
24,2313%,
– Tadeja Konečnik, univ. dipl. nov., Pameče 71, 2380 Slovenj Gradec – vrednost
deleža: 17,2976%.
Ob-1484/10
1. Ime medijev: Dolenjski list in dolenjskilist.si (spletni časopis).

2. Izdajatelj: Dolenjski list Novo mesto,
d.o.o., Germova ulica 4, 8000 Novo mesto.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic ima:
– SET d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljub
ljana-Polje – 86,22%.
4. Poslovodja
Uprava v sestavi:
– Martn Odlazek – direktor družbe,
– Jožica Dorniž – v.d. direktorice.
Ob-1485/10
Ime medija: Denar Revija o davkih.
Izdajatelj: Revija Denar d.o.o., Ljubljana,
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Simič & Partnerji d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana.
Uprava izdajatelja: mag. Ivan Simič.
Ob-1521/10
Ime medija: Lokalna TV Trbovlje.
Izdajatelj:AB Video Produkcija, Anton
Berakovič s.p.
Sedež: Savinjska cesta 35, Trbovlje.
Lastniški delež: 100% lastnik, Anton Berakovič.
Direktor: Anton Berakovič.
Ob-1522/10
Ime medija: Revija SRP.
Sedež: Pražakova 13, Ljubljana.
Zahtevani podatki po 64. členu Zakona
o medijih so nespremenjeni, Ob-3114/07,
Ur. l. RS, št. 11/07, stran 889; Revija SRP.
Ob-1523/10
Javno glasilo: Televizija Televal.
Odgovorni urednik: Samo Tuš, Nikova
Ul. 9, 2230 Lenart.
Ime medija: Televizija Televal, Nikova ulica 9, 2230 Lenart.
Izdajatelj: Telefim, Silvo Lešnik, s.p., Sp.
Voličina 71a, 2232 Voličina.
Lastnik: Silvo Lešnik, Sp. Voličina 71a,
2232 Voličina (100% lastnik).
Viri financiranja: televizijska produkcija,
ekonomska propaganda (reklamni oglasi).
Direktor: Silvo Lešnik, Sp. Voličina 71a,
2232 Voličina.
Ob-1541/10
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14, Maribor.
Ime medija: Večer, 7 dni, Naš dom, Vecer.si in Vroči Kaj.
Uprava: direktor Uroš Skuhala.
Nadzorni svet: Dušan Mohorko, Anton
Balažič, Zvonko Murgelj, Petrina Šebart Žižek in Borko de Corti.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta
5, Ljubljana (6,9392%), Delo, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana (79,2376%, od tega
glasovalnih pravic 16,9391%), Slovenska
odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5,
Ljubljana (9,9998%).
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Objave gospodarskih družb
Ob-1477/10
Objava o nameri
statusnega preoblikovanja podjetnika
Skladno z ZGD-1-UPB3, 670. členom,
Ignac Cugelj s.p. objavljam namero o statusnem preoblikovanju s prenosom s.p. na
novo kapitalsko družbo Cugelj PVC okna
d.o.o., ki bo ustanovljena zaradi prenosa
podjetnikovega podjetja; prenos bo opravljen v naslednjih 3 mesecih od datuma objave v Uradnem listu RS.
Ignac Cugelj s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1324/10
Direktor družbe BAVANT, d.o.o., Prušnikova ulica 83, 1210 Ljubljana – Šentvid,
družba je vpisana v sodno/poslovni register
AJPES v matično št. 3455858000, skladno
z določbo 520. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja naslednja
sklepa:
1. Dosedanji osnovni kapital družbe v višini 482.618,00 EUR se zmanjša za znesek
153.848,00 EUR, tako, da bo nov osnovni
kapital družbe znašal 328.770,00 EUR.
2. Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
BAVANT, d.o.o.
direktor Peter Kremžar
Ob-1416/10
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah, družba PA-KZ, družba
za nepremičnine in investicije, d.o.o. Slamnikarska cesta 1, 1230 Domžale, matična
št. 1663437000 objavlja sklep:
Osnovni kapital družbe se po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša iz 1.909.431,22 EUR za
1.402.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 507.431,22 EUR. Direktor družbe poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
PA-KZ d.o.o.
direktor Damijan Lozar

Sklici skupščin
Ob-1417/10
Upravni odbor družbe CAPITA, Investicije, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana,
na podlagi statuta družbe in Zakona o gospodarskih družbah sklicuje letno skupščino družbe CAPITA, Investicije, d.d., ki bo
v torek, 16. 3. 2010, ob 11. uri, v prostorih
družbe na Dunajski cesti 5 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s pre-

dlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem
upravnega odbora, odločanje o podelitvi
razrešnice upravnemu odboru, ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravnega odbora v letu 2009
ter mu podeljuje razrešnico za leto 2009.
3. Sprejem sklepa o prenehanju družbe
in začetku likvidacije.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep o prenehanju
družbe in začetku likvidacije družbe CAPITA, Investicije, d.d., Dunajska cesta 5, 1000
Ljubljana, matična številka 5893895000.
Razlog za prenehanje je sprememba in
poslabšanje razmer na trgu in s tem povezano onemogočeno doseganje poslovnih
ciljev.
Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni
od objave tega sklepa.
Likvidacijski upravitelj je: Žika Brankov,
Alešovčeva ulica 14, 1000 Ljubljana.
Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register družba v svoji firmi uporablja
pristavek »v likvidaciji«.
Skupščina na podlagi prvega odstavka
416. člena ZGD-1 pooblašča upravni odbor
družbe za sprejem poročila o poteku likvidacijskega postopka in za sprejem sklepa
o razdelitvi premoženja.
Likvidacijski upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov in plačila za svoje delo iz
premoženja družbe v višini 24.000,00 EUR
neto za 6 mesecev dela, šteto od vpise sklepa v register. V primeru podaljšanja likvidacijskega postopka pripada likvidacijskemu
upravitelju neto znesek 4.000,00 EUR mesečno za vsak mesec podaljšanja.
Glasovanje in udeležba na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine, tj. dne 12. 3. 2010 (presečni dan)
in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in
pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje na presečni dan. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo upravi
družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni
in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica,
na naslov družbe, bodo objavljeni skladno
s 300. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po

katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Gradivo:
Celotno gradivo za sejo skupščine,
z vključenim letnim poročilom in poročilom
upravnega odbora ter s predlogi sklepov
in obrazložitvami za vse točke dnevnega
reda, je na vpogled v tajništvu družbe Capita
d.d., Dunajska cesta 5, vsak delovni dan, do
skupščine, med 10. in 12. uro. Gradivo je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe:
www.capita.si.
CAPITA, Investicije, d.d.
upravni odbor
Ob-1478/10
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Agromehanika, proizvodnja in trgovina, Kranj,
d.d., Hrastje 52a, Kranj, sklicuje
7. sejo skupščine
Agromehanike, d.d.,
ki bo v torek, dne 16. 3. 2010, ob 13. uri,
na sedežu družbe v Hrastju 52 a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in preštevalca glasov.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnimi poročili uprave in pisnim poročilom nadzornega sveta za leti 2007 in 2008. Skupščina
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da celotni bilančni dobiček v višini 2.605.748,53 EUR, ki je
sestavljen iz preostanka čistega dobička za
leto 2007 v znesku 329.014,10 EUR, za leto
2008 v znesku 193.577,49 EUR in iz prenesenega dobička iz prejšnjih let v znesku
2.083.156,94 EUR, ostane nerazporejen
(preneseni dobiček), o katerega uporabi se
bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovni leti 2007
in 2008.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev ter seznanitev
s članoma nadzornega sveta predstavnikov
delavcev.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, ki so predstavniki delničarjev, se izvolijo Franc Selak, Viktorija Lazar in Bojan
Gril. Štiriletni mandat izvoljenim članom teče
od 19. 12. 2009 dalje.
Ugotovi se, da sta v nadzorni svet kot
predstavnika delavcev imenovana Janez
Pušavec in Bojan Šinkovec.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leta 2008, 2009 in 2010 se imenuje SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13, Ljubljana.
5. Sprememba statuta zaradi uskladitve
s SKD 2008 in ZGD -1.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave in nadzor-
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nega sveta. Sprejme se čistopis statuta
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo
s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi
pooblaščenci. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora vsebovati poleg zakonskih določil še splošne podatke
o identifikaciji pooblastitelja in pooblaščenca
ter podpis pooblastitelja. Vsaka delnica daje
delničarju en glas.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedmih dni po objavi sklica
skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega
reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorja
iz 301. člena ZGD-1.Predlog se objavi le,
če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, kakor je
opredeljena v 305. členu ZGD-1.
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja. Gradivo
za skupščino: poročilo nadzornega sveta
družbe skupščini delničarjev o preveritvi in
sprejemu revidiranih letnih poročil za poslovni leti 2007 in 2008, letna poročila družbe
Agromehanika, d.d., predlogi sklepov in obrazložitve predlogov sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda, predlog sprememb
statuta s čistopisom statuta, je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe v Hrastju
52a, Kranj, vsak delavnik, od dneva objave sklica skupščine do vključno zasedanja
skupščine, in sicer od 8. do 9. ure.
Agromehanika, d.d.
direktor Jan Šinkovec
Št. 2010-071
Ob-1497/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah – 1 in Statuta delniške družbe IMP projektivni biro d.d., Dunajska cesta 7, Ljub
ljana, upravni odbor družbe sklicuje
15. redno skupščino
IMP projektivni biro d.d.,
ki bo v petek, 26. 3. 2010, ob 13. uri, na
sedežu družbe IMP projektivni biro d.d., na
Dunajski cesti 7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Jožef Pust.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.
2. Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 s pisnim
poročilom upravnega odbora.
3. Potrditev sklepa upravnega odbora
družbe o načinu pokrivanja čiste izgube po-
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slovnega leta 2009 in podelitev razrešnice
predsednici in članom upravnega odbora ter
izvršnemu direktorju družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeno je bilo, da je na dan
31. 12. 2009 čista izguba družbe za poslovno leto 2009 znašala 229.860,97 EUR.
Skupščina potrdi sklep upravnega odbora
družbe, da se ta izguba pokrije v celoti, in
sicer:
– 165.728,56 EUR se pokrije z nerazporejenim dobičkom preteklih let,
– 43.499,03 EUR se pokrije z drugimi
rezervami iz dobička,
– 17.273,64 EUR se pokrije z zakonskimi
rezervami iz dobička in
– 3.359,74 EUR se pokrije iz kapitalskih
rezerv.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo predsednice in članov upravnega odbora ter izvršnega direktorja družbe in jim podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
4. Redno povečanje osnovnega kapitala družbe IMP projektivni biro d.d. z izdajo
novih delnic družbe, ki se bodo vpisovale
v poslovnem letu 2010.
Predlog sklepa:
4.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
243.674,00 EUR, se poveča za 71.767,00
EUR tako, da po povečanju znaša
315.441,00 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 4.300 novih navadnih imenskih
kosovnih delnic.
Po povečanju osnovnega kapitala bo
osnovni kapital razdeljen za 18.900 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer
pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 16,69 EUR.
Emisijska vrednost ene nove delnice je
42,05 EUR, emisijska vrednost vseh novih navadnih kosovnih delnic pa znaša
180.819,08 EUR.
Delničarji, ki so na dan sprejetja tega
sklepa vpisani v delniško knjigo, imajo
prednostno pravico do vpisa in vplačila novih delnic v sorazmerju s svojo udeležbo
v osnovnem kapitalu, tako da imajo prednostno pravico do vpisa 0,2945 nove delnice za vsako 1 delnico, katere imetniki so.
Ker bo možno vpisovati samo cele delnice,
bodo lahko prednostno pravico do nakupa
uveljavili le delničarji, ki bodo na dan vpisa
imetniki najmanj štirih ali več delnic.
Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v roku 30 dni od objave povabila
delničarjem k vpisu in vplačilu novih delnic.
Delnice, ki v tem roku ne bodo vpisane, bo
odkupil delničar IMP, d.d., Ljubljana.
Delnice se vplačujejo v denarju in morajo
biti ob nakupu v celoti vplačane. O vpisu delnic bo družba izdala vpisno potrdilo.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni/poslovni register.
4.2. Skupščina pooblašča upravni odbor
družbe, da uskladi statut družbe skladno
z gornjim sklepom o povečanju osnovnega
kapitala družbe.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2009 s poročilom upravnega odbora je na
vpogled v tajništvu predsednice upravnega
odbora, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 7, od vključno dneva objave
tega vabila do vključno 15. 3. 2010, vsak
delavnik, od 9. do 11. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev, vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo

udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko
udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo,
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
IMP projektivni biro d.d.
predsednica upravnega odbora
Anica Rovanšek, univ. dipl. ekon.
Ob-1514/10
Na podlagi drugega odstavka 295. in četrtega odstavka 281. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 32. člena Statuta Gradis IPGI, d.d., uprava Gradis IPGI,
d.d., sklicuje
15. skupščino
Gradis IPGI, d.d., Ljubljana, Industrijska
cesta 2,
ki bo 16. 3. 2010, ob 10. uri, v prostorih družbe, na naslovu Industrijska cesta 2,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev,
da je na skupščini prisoten notar iz Ljub
ljane, ki bo sestavil zapisnik.
b) Imenovanje preštevalca glasov in
predsednika skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Miha Grilec, za preštevalca glasov se imenuje Robert Špehar.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa št. 2.1:
Osnovni kapital družbe, ki pred povečanjem znaša 773,877,48 EUR, se poveča za
26.790,02 EUR z izdajo novih 6.420 imenskih kosovnih delnic. Osnovni kapital po povečanju znaša 800.667,48 EUR in je razdeljen na 191.872 imenskih kosovnih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
v dveh krogih, kot je opisano v nadaljevanju,
in sicer deloma s stvarnima vložkoma delničark Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, in Triglav Naložbe,
d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in deloma z denarnimi vložki ostalih delničarjev.
Skupni emisijski znesek novo izdanih delnic
znaša 1.303.260,00 EUR oziroma 203 EUR
za 1 novo izdano imensko kosovno delnico. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje
z dnem vpisa povečanja v sodni register.
Delničarka Zavarovalnica Triglav, d.d. bo
zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 650.066,1 EUR,
do družbe iz naslova danih posojil, in bo vpisala 3.202 novo izdanih delnic družbe. Delničarka Triglav Naložbe, d.d. bo zagotovila
družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela
terjatev v višini 374.165,95 EUR, do družbe
iz naslova danih posojil, in bo vpisala 1.843
novo izdanih delnic družbe.
Prvi krog prodaje
Prvi krog prodaje začne teči 1. delovni dan po dnevu sprejema tega sklepa na
skupščini družbe in traja 30 koledarskih dni.
V prvem krogu prodaje so delnice ponujene
vsem obstoječim delničarjem družbe, ki so
na dan sprejema tega sklepa na skupščini družbe (presečni dan) vpisani v delniško
knjigo, kateri imajo prednostno pravico do
vpisa poljubnega števila novih delnic največ
v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu izdajatelja. Število novih delnic, največ
do katerih so, v skladu z zgoraj navedenim,
upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna
na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic izdajatelja
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(razmerje 0,034618:1, oziroma za vsako 1
delnico upravičenje za 0,034618 novo izdanih), upoštevajoč število obstoječih delnic
posameznega upravičenca. Pri delničarjih,
ki ne razpolagajo z ustreznim številom obstoječih delnic, da bi lahko vpisali celo število
novih delnic, se upošteva pravilo izračuna,
da se število novih delnic zaokroži navzgor,
in sicer v primeru, da imetniku pripada x,449
ali več delnice, oziroma navzdol, v primeru,
da imetniku pripada manj kot x,449 delnice.
Izdajatelj bo v roku 3. delovnih dni po koncu
prvega kroga prodaje javno objavil na svoji
spletni strani rezultate prvega kroga prodaje
in morebitno vabilo upravičenim delničarjem
za vpisovanje in vplačevanje delnic v morebitnem drugem krogu prodaje.
Drugi krog prodaje
Preostale razpoložljive delnice, ki v prvem krogu niso vpisane in vplačane s strani
obstoječih delničarjev (razpoložljive delnice
za drugi krog prodaje), so v drugem krogu
prodaje ponujene izključno delničarjem, ki
so pred povečanjem osnovnega kapitala
imetniki vsaj 5% deleža v osnovnem kapitalu družbe. Morebitni drugi krog prodaje
se začne 4. delovni dan od dneva zaključka
prvega kroga in traja 10 delovnih dni. V primeru presežnega vpisa in vplačila delnic
v drugem krogu prodaje glede na razpoložljive delnice za drugi krog prodaje, so
delnice delničarja, ki vpiše in vplača delnice v drugem krogu prodaje, dodeljene sorazmerno (pro rata) s številom vpisanih in
vplačanih delnic posameznega delničarja,
glede na skupno število delnic, ki so vpisane
in vplačane s strani vseh delničarjev v drugem krogu prodaje. Če do izteka (zadnjega)
roka za vpis novih delnic v drugem krogu
prodaje ne bodo vse razpoložljive delnice za

glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred skupščino prijavi svojo udeležbo. Delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca
za udeležbo in za uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini. Pooblaščenec mora
pisno pooblastilo predložiti najkasneje do
začetka zasedanja skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine najkasneje v roku
sedem dni, pošljejo družbi pisno zahtevo
za dodatno točko dnevnega reda. Delničarji
lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni
obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pošlje
družbi razumno utemeljen predlog, in pri
tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave in nadzornega sveta in da
bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji
lahko uresničujejo na skupščini pravico do
obveščenosti skladno s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.
Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Gradivo
Gradivo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Gradis IPGI, d.d., od 12. 2.
2010 do 16. 3. 2010 dalje, vsak torek in četrtek, od 9. do 11. ure.
Gradis IPGI, d.d.
uprava

drugi krog prodaje vpisane in vplačane, je
povečanje osnovnega kapitala neuspešno.
Izdajatelj bo vrnitev vplačil zagotovil v roku
15 dni, po izteku zadnjega roka za vpis in
vplačilo delnic v drugem krogu. Izdajatelj
bo v roku 3 delovnih dni po koncu drugega
kroga prodaje javno objavil na svoji spletni
strani rezultate drugega kroga prodaje.
Ostali pogoji prodaje delnic
Izdajatelj bo v primeru presežnega vpisa
in vplačila delnic v drugem krogu prodaje
vsakega delničarja pisno obvestil o številu
dodeljenih delnic. Izdajatelj bo javno objavil
rezultate ponudbe na svoji spletni strani,
in sicer v roku 4 delovnih dni po koncu
morebitnega drugega kroga prodaje. Presežna vplačila bo izdajatelj neobrestovana
vrnil vpisnikom najkasneje 5. delovni dan
po koncu posameznega kroga prodaje. Delnice morajo biti vplačane najkasneje zadnji
delovni dan posameznega kroga prodaje,
katere morajo biti vplačane do konca tega
delovnega dne. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni vplačane.
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet, da po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodnem registru uskladi določila
statuta Gradis IPGI, d.d. z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.
Sklep pod točko 1. predlaga uprava,
sklepa pod točko 2. predlagata nadzorni
svet in uprava skupaj.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so konec četrtega dne pred
dnevom zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Delničar,
ki ima pravico do udeležbe na skupščini,
se lahko udeleži skupščine in uresničuje
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Zavarovanja terjatev
SV 122/10
Ob-1418/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 122/10 z dne 3. 2. 2010, je stanovanje št. 4, v izmeri 83,23 m2, z identifikacijsko številko dela stavbe: 2121– 416–
4, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske
stavbe, na naslovu Ulica Juleta Gabrovška
19, Kranj, ki stoji na parc. št. 263/6, parc.
št. 263/7 in parc. št. 333/5, vse k.o. Klanec,
last Zvonke Komar in Alvisa Laličića, oba
Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, vsakega do
½, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene
dne 30. 11. 2009, s prodajalcem Bojanom
Goršičem, Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj,
zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 65.500,00 EUR,
z obrestno mero, ki znaša 6-mesečni EURIBOR + 2,20% letno, pri čemer obresti tečejo
od dneva porabe kredita dalje, z odplačilom
kredita v 180-mesečnih anuitetah, od katerih
zadnja zapade v plačilo dne 31. 1. 2025.
SV 115/2010
Ob-1419/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 115/2010 z dne 3. 2.
2010, je bila garsonjera, v skupni izmeri
18 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Retnje 1A, Križe, stoječi na
parc. št. 470/4, k.o. Križe, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju, pri
vl. št. 1271, last zastaviteljice Milke Hozdić,
Retnje 1A, Križe, na podlagi kupne pogodbe z dne 18. 11. 1967, sklenjene med SGP
Novogradnje Tržič – v prisilni likvidaciji, kot
prodajalcem, in Kati Vinter, Retnje 1a, Križe,
kot kupovalko, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Kati Kovačevič, roj. Vinter, Cesta
na Loko 9, Tržič, kot prodajalko, in Alojzom
Lončarinček, Retnje 11, Tržič, kot kupcem,
prodajne pogodbe z dne 1. 3. 1999, sklenjene med Alojzom Lončarinček, Retnje 1A,
Križe, kot prodajalcem, in Markom Porom,
Partizanska cesta 25, Kranj, kot kupcem,
prodajne pogodbe z dne 16. 3. 2003, sklenjene med Markom Porom, Partizanska 25,
Kranj, kot prodajalcem, in Kristianom Melihnom, Podlubnik 155, Škofja Loka, in prodajne pogodbe z dne 16. 3. 2005, sklenjene
med Kristianom Melihnom, Podlubnik 155,
Škofja Loka, kot prodajalcem, in Milko Hoz-

dić, Cesta na Loko 1, Tržič, zastavljeno v korist zastavnega upnika HIPPA, finančne storitve, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, matična
številka 1274759000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000,00 EUR, s pripadki, z letno obrestno mero v višini 12.50%,
z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice dne
28. 2. 2025, ter z ostalimi pogoji, razvidnimi
iz posojilne pogodbe št. 210007.
SV 141/10
Ob-1507/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 141/10, opr. št. DK 07/10
z dne 5. 2. 2010, je bilo stanovanje št. 6,
v izmeri 73,62 m2, v stanovanjski hiši v Kopru, Kettejeva ul. 12, stavba, stoječa na
par. št. 807, vl. št. 861, k.o. Koper, zastavljeno v zavarovanje terjatev upnice Banka
Sparkasse d.d., m. št. 2211254, Ljubljana,
C. v Kleče 15, v višini 40.000,00 EUR, glavnice s pp., z obr. mero 4,415% letno in je
sestavljena iz 3 m Euribor-ja in pribitka v višini 3,750% letno, z zapadlostjo dne 15. 12.
2030, in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz
pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 0167/0025897-00 z dne 2. 2. 2010,
s klavzulo izvršljivosti.
SV 200/2010
Ob-1508/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 200/2010 z dne 3. 2.
2010, je stanovanje št. 8, v izmeri 23,50 m²,
v mansardi hiše Trubarjeva 4, Maribor –
parc. št. 1422, k.o. Maribor grad, last Jančič
Bogdana, stanujoč Maribor, Borova vas 5,
na temelju prodajne pogodbe z dne 18. 1.
2010, zastavljeno v korist SKB Banka d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
16.000,00 EUR, s pp.
SV 85/2010
Ob-1509/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu s številko
5414/0029809-00, in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini v smislu
142. člena SPZ, notarke Danice Hojs, iz
Gornje Radgone, z dne 3. 2. 2010, opr.
št. SV 85/2010, je dvosobnem stanovanju, št. 6, sedaj 14, v skupni izmeri 64 m2,
identifikacijska številka stavbe 922, stoječi

v stavbi na naslovu Partizanska 24, Gornja
Radgona, stoječi na parc. št. 645/2, k.o.
Gornja Radgona, last Dumić Miloša do celote, prodajne pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalko, in Zlatko
Dumić Gornja Radgona, kot kupcem, z dne,
17. 2. 1993, aneks k prodajni pogodbi številko 362-848/92, z dne 17. 2. 1993, z dne
17. 12. 1996, izvirnik prodajne pogodbe,
sklenjene med Dumić Zlatko, kot prodajalko, in Dumić Milošem, Gornja Radgona, kot
kupcem, z dne 14. 1. 2002, in aneksom
k prodajni pogodbi, z dne 18. 1. 2002, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve
v znesku 50.000,00 EUR, obrestna mera
za kredit iz 1. člena je za prvo obrestno
obdobje 3,165% letno, in je sestavljena iz
seštevka 3-mesečnega Euriborja (trenutno
0,665%) in pribitka v višini 2,500%, višina
obrestne mere se prilagodi vsakega 1. 1.,
1. 4., 1. 7. in 1. 10. v letu, efektivna obrestna mera za kredit po tej pogodbi znaša
ob odobritvi 3,390%, kreditojemalec vrača
kredit v 144 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki znaša ob sklenitvi te pogodbe
417,78 EUR. Anuitete zapadejo v plačilo
v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega 15. v mesecu, od katerih prva zapade
v plačilo dne 15. 3. 2010, zadnja pa dne
15. 2. 2022, z vsemi stroški in pripadki, ter
zamudnimi obrestmi, v korist Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka: 2211254000, davčna številka:
ID:SI77752252.
SV 96/10
Ob-1510/10
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 96/10, DK 5/10,
z dne 5. 2. 2010, je bil posamezni del stavbe z ident. št. 1959-5404-26, k.o. Domžale,
enosobno stanovanje, št. 26, v tretjem nadstropju, ki obsega sobo, kuhinjo, predsobo,
kopalnico, WC, ložo in klet, vse v skupni
izmeri 42,10 m2, v večstanovanjski stavbi v Domžalah, Župančičeva 7, ki stoji na
parc. št. 3094/2, k.o. Domžale, z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
funkcionalnem zemljišču in napravah navedene večstanovanjske stavbe, ter last zastaviteljice Kanduscher Mojce, do 1/1, zastavljeno v korist upnice Marije Kijevčanin,
rojene 10. 9. 1941, stanujoče v Ljubljani,
Krimska 15, zaradi zavarovanja terjatve v višini 16.000,00 EUR, s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 54/2007
Os-1204/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 12. 3. 2008, opr.
št. In 54/2007, ki je postal pravnomočen dne
25. 8. 2009, je bil dne 11. 11. 2009 v korist
upnika Gospodar d.o.o., Tržaška cesta 42,
Ljubljana, opravljen rubež stanovanja št. 20,
v 4. nadstropju stavbe Abramova 12, Ljub
ljana, v bruto izmeri 58,72 m2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 5792/2009
Os-8478/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Martine Škofic, Vir, Litijska ulica 1a, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe št. 2533 a, z dne
18. 8. 1982, sklenjene med prodajalcem GIP
Obnova Ljubljana, Titova cesta 39, Ljub
ljana, in kupovalko Martino Škofic, Litijska
1a, Vir, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil poslovni prostor v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 2 Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina,
št. 42.E, v vložku 6086/43 Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 12. 2009
Dn 5793/2009
Os-8486/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Franca Brinovca, Vodovodna
cesta 12, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupne pogodbe št. 2669/83, z dne 9. 3.
1983, sklenjene med prodajalcem GIP Obnova Ljubljana, Titova cesta 39, Ljubljana,
in kupcem Francem Brinovcem, Vodovodna
cesta 12, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil poslovni prostor v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 2 Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina,
št. 32.E, v vložku 6084/33 Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pra-

vilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 12. 2009
Dn 5791/2009
Os-8487/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Martine in Janeza Škofic, oba
Litijska ulica 1a, Vir, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – kupne pogodbe št. 2531 a, z dne
10. 5. 1982, sklenjene med prodajalcem
GIP Obnova Ljubljana, Titova cesta 39,
Ljubljana, in kupovalko Lenček Sonjo, Ljub
ljanska 85, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil poslovni prostor v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 2 Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina,
št. 43.E, v vložku 6086/44 Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka za vsakega
do ene idealne polovice na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 5. 1999, sklenjeno
med prodajalko Sonjo Lenček, Breznikova
18, Rodica, in predlagateljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 12. 2009
Dn 27011/2008
Os-8315/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kotnik Alenke, Miklošičeva c. 34, Ljubljana,
ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ulica Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 9,
v 2. etaži, na naslovu Miklošičeva c. 34,
Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 2453/9, k.o. Tabor, dne 5. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 27011/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 55/89, z dne 19. 12. 1988,
sklenjene med Ljubljansko stanovanjsko zadrugo, Kardeljeva ploščad 31, Ljubljana, Lizi
Inženiring, Kraigherjev trg 1, Ljubljana (kot
prodajalko) in Jelenc Zoranom, Miklošičeva
34, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E, vpisano
v podvl. št. 2453/9, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009

Dn 28302/2008
Os-8701/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janja Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice notarke Irene Florjančič Cirman, Trdinova 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 6, v 2. nadstropju, na naslovu Obirska 13, Ljubljana,
z ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št. 4014/6,
k.o. Zgornja Šiška, dne 13. 11. 2009, pod
opr. št. Dn 28302/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 13. 10. 1997,
sklenjene med Platovešek Karlom, Obirska
13, Ljubljana (kot darovalcem) in Platovšek
Tjašo, Bizjakova ulica 7, Ljubljana (kot obdarjenko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št. 4014/6,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2010
Dn 25893/2008
Os-1009/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Šturm Milojke, Mrakova ulica 25, Idrija, ki jo
zastopa odvetnica Janina Križaj, Komenskega 36, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanje, št. 5, v 2.
etaži, na naslovu Cesta v Zgornji log 38c,
Ljubljana, z ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 4322/5, in parc. št. 2057/62, vpisano
v vl. št. 4199, obe k.o. Vič, dne 9. 10. 2009,
pod opr. št. Dn 25893/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 3.
2003, sklenjene med Nivela d.o.o., Zavetiška 6, Ljubljana (kot prodajalcem) in Založnik Rok, Bolgarska ulica 14, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 4322/5,
k.o. Vič;
– dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
13. 3. 2003, z dne 20. 2. 2006, sklenjenega
med Nivela d.o.o., Zavetiška 6, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Založnik Rok, Bolgarska ulica 14, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 4322/5, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
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Dn 31146/2008
Os-1010/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Karmen Iglič Stroligo, Rusjanov trg 4, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, garaža, št. 45, v kleti, Gt 3/2, na
naslovu Osenjakova ulica, Ljubljana, vpisani
v podvl. št. 2194/46, k.o. Slape, dne 8. 18.
2009, pod opr. št. Dn 31146/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prenosu lastninske pravice
uporabe zemljišča za gradnjo triplex garažnih hiš GT 3/2 in GT 3/3 in GT 3/3, v k.o.
Slape, št. 425-97/88-M, z dne 4. 5. 1988,
sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje, Ploretarska 1, Ljubljana, Sklad stavbnih
zemljišč mesta Ljubljane, po pooblastilu Zavoda za izgradnjo Ljubljane, TOZD Urejanje stavbnega zemljišča, Kardeljeva ploščad
22, Ljubljana (kot prvo pogodbena stranka)
in GIP »Gradis«, TOZD Gradbena operativa
Ljubljana, n.sol.o., Gradnikove brigade 11,
Ljubljana (kot drugo pogodbena stranka), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 46.E,
vpisano v podvl. št. 2194/46, k.o. Slape,
– kupoprodajne
pogodbe
št.
Gt
3/2-320/89, z dne 8. 12. 1989, sklenjene
med GIP Gradis Ljubljana TOZD Gradbena
operativa Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana (kot prodajalcem) in Strel
Biserko, Chengdujska 32, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 46, vpisano v podvl. št. 2194/46,
k.o. Slape,
– prodajne pogodbe z dne 9. 12. 1994,
sklenjene med Strel Biserko, Chengdujska
32, Ljubljana (kot prodajalko) in Iglič Stroligo Karmen, Rusjanov trg 4, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 46.E, vpisano v podvl. št. 2194/46,
k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2009
Dn 29205/2008
Os-1012/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnik Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino št. 34, v V. nadstropju, na naslovu Kvedrova 3, Ljubljana,
z ident. št. 134.E, vpisani v podvl. št. 325/34,
k.o. Nove Jarše, dne 19. 11. 2009, pod opr.
št. Dn 29205/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o nakupu stanovanja kot
posameznega dela stavbe z dne 20. 10.
1971, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem »Gradis«, Korytkova ulica
2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Energoinvest Sarajevo – tovarna transformatorjev
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 134.E, vpisano v podvl.
št. 325/34, k.o. Nove Jarše.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2009
Dn 22195/2005
Os-1013/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Danel, d.o.o., Vodnikova cesta 109, Ljub
ljana, Golubovič Alenke, Kremžarjeva ulica
32, Ljubljana, Golubovič Roka, Kremžarjeva
ulica 32, Ljubljana, in Toman Lah Stanke,
Hraše 10, Lesce, ki jih zastopa odvetnik
Goda Boris, Dunajska c. 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
parc. št. 1732/56, vpisano v vl. št. 2200,
k.o. Dravlje, dne 17. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 22195/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72-4279 z dne
26. 7. 1972, sklenjene med Standard-invest, ki ga zastopa Standard-invest, Celovška c. 89, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Omahen Alenko ter Golubović Andrijo, oba
stanujoča Svetosavska 20, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 1732/56, vpisano v vl. št. 2200,
k.o. Dralvje,
– kupne pogodbe št. 74-4558, z dne
6. 2. 1974, sklenjene med Standard-invest,
Celovška 89, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Zame Andrejem ter Zame Majdo, oba
stanujoča Zagrebška 6, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj parc.
št. 1732/56, vpisano v vl. št. 2200, k.o. Dravlje,
– kupne pogodbe št. 72-4248, z dne
20. 7. 1972, sklenjene med Standard-invest,
Celovška 89, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Toman Stanko ter Toman Stankom, oba
stanujoča Ljubljanska 5, Radovljica, za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 1732/56,
vpisano v vl. št. 2200, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2010
Dn 1995/2009
Os-7204/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 6. 10. 2009, Dn
št. 1995/2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer listine o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
z dne 11. 6. 2004, sklenjene med Kostroj
strojegradnje d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske Konjice, in Prevozi, Dolinšek Stanislav
s.p., Klokočovnik 23a, Loče, ki se nanaša na
nepremičnino – parc. št. 919/218, vpisano
v vl. št. 1811, k.o. Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini

listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 22. 10. 2009
Dn 6041/2009
Os-1422/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 15. 12. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog pravne osebe AGIP
Slovenija d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3,
Ljubljana, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 10. 2003, sklenjene med
Bojanom Stepančičem, kot prodajalcem,
ter pravno osebo AGIP Slovenija d.o.o., kot
kupcem, za nepremičnine, parc. št. 159/3 in
159/5, vpisane v vl. št. 596, k.o. Arclin. Po
izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičninah, parc. št. 159/3 in 159/5, vpisanih
v vl. št. 596, k.o. Arclin, se zahteva v korist
pravne osebe AGIP Slovenija d.o.o., Ljub
ljana, Trg republike 3, Ljubljana, do celote
nepremičnin.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/08 in
28/09) v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 2. 2010
Dn 5289/2009
Os-1442/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom z dne
19. 1. 2010, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Stožir Maje, Vojkova 3, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – izgubljene kupoprodajne pogodbe z dne 22. 11. 1993, sklenjene med Občino Celje, kot prodajalcem,
in Jezernik Antonom kot kupcem, ter darilne
pogodbe z dne 10. 1. 1994, sklenjene med
Jezernik Antonom, kot darovalcem, in Korošec Nevenko, kot obdarjenko. Predmet navedenih listin je nepremičnina ident. št. 8.E,
del stavbe Vojkova 3, Celje, vpisana v podvl.
št. 1475/9, k.o. Medlog.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi-1 (Ur. l. RS, št. 58/03)
v zvezi s 30. členom Zakona o zemljiški
knjigi-1A (Ur. l. RS, št. 45/08) v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 1. 2010
Dn 7615/2009
Os-1488/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ireni Peer, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Jančar Aleksandra, Teharje 9, 3221 Teharje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini št. ID 28.E,
vpisani pri podvl. 2104/29, k.o. Spodnja Hudinja, izdalo sklep Dn št. 7615/2009, z dne
4. 1. 2010, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe s pobotom terjatev, sklenjene
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med prodajalko Občino Celje in kupovalko
Ljubljansko banko – Splošno banko Celje,
d.d., Celje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini vpisani pri vl.
št. 2104/29, k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva v korist osebe Aleksander Jančar, Teharje 9, Celje, roj. 10. 6. 1968, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2010
dn 2417/2009
Os-1443/10
Okrajno sodišče v Litiji je po okrajnem
sodniku Milanu Kaplji, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Izidorja Tratar, Ravne
nad Šentrupertom 13, Dole pri Litiji, ki ga
zastopa notar Miro Bregar iz Litije, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, s sklepom z Dn
št. 2417/2009 z dne 29. 1. 2010, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine:
kupoprodajne pogodbe sklenjene med
prodajalcem Frankom Mavsarjem, 17910
Brazil RD, Cleveland, Ohio, ZDA, in kupcem Izidorjem Tratarjem, Ravne nad Šentrupertom 13, Dole pri Litiji. Predmet prodaje
po navedeni listini so parcele št. 1302/43,
1302/44, 1302/45, 1302/46 in 1302/47, vpisane v vl. št. 497, k.o. Prelesje.
Po izjavi predlagatelja se je overjeni izvirnik kupoprodajne pogodbe izgubil oziroma
je uničen. Na podlagi kupoprodajne pogodbe se predlaga vknjižba lastninske pravice
v korist imetnika: Izidor Tratar, Ravne nad
Šentrupertom 13, Dole pri Litiji, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 29. 1. 2010
Dn 1019/2010
Os-1441/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gutierrez Alojza, Pod gozdom 3, Horjul, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje, št. 16, na podstrešju, na naslovu Rimska cesta 10, Ljubljana, ident.
št. 16.E, v podvl. št. 191/16, k.o. Gradišče I,
dne 15. 1. 2010, pod opr. št. Dn 1019/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne
pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Občino Ljubljana center (kot prodajalko) in Gutierrez Alojzom, Pod gozdom
3, Horjul, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 16.E, v podvl. št. 191/16, k.o.
Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma

druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2010
Dn 17753/2008
Os-1444/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mihelj Majde, Branik 10, Branik, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah, vpisanih
v vl. št. 594 – parc. št. 432, k.o. Dravlje, in
vl. št. 3350 – parc. št. 428, k.o. Dravlje, dne
4. 11. 2009, pod opr. št. Dn 17753/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 9. 1994, sklenjene
med Šmid Andrejem, Mencingerjeva ulica
3, Ljubljana, in Plut Ljubico, Jarčeva 2, Metlika, za garsonjero št. 215, v 2. nadstropju,
v Ljubljani, Celovška 264.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2010
Dn 21063/2009
Os-1491/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Logar Dušana, Glinška 13, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Rejc Boštjan, p.p. 1606,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje, št. 11, na naslovu Glinška ulica 13, Ljubljana, z ident.
št. 11.E, podvl. št. 1302/11, k.o. Gradišče II,
dne 19. 1. 2010, pod opr. št. Dn 21063/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 11. 1992, sklenjene med
Občino Ljubljana Vič - Rudnik, Trg MDB
št. 7, Ljubljana (kot prodajalcem) in Halilović
Ahmetom, Glinška 13, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 11.E, vpisano v podvl. št. 1302/11, k.o.
Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu RS, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2010
Dn 19702/2009
Os-1535/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Špoljar Romana, Zaloška cesta 22, Ljubljana, ki
ga zastopa notarka Majda Lokošek, Kolodvorska 6, Domžale, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, parc. št. 447, vpisano v vl. št. 169, k.o. Udmat, dne 17. 11.
2009, pod opr. št. Dn 19702/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 24. 3. 1989, sklenjene med Herenčič
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Otom, Zaloška cesta 22, Ljubljana, sedaj
Leninov trg št. 3, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Špoljar Romanom, Zaloška c. 22, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 447, k.o. Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, 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 29. 1. 2010
Dn 16641/2009
Os-1536/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mihelj Jasne Coustaury, Mestni trg 8, Ljub
ljana, in Boštjančič Marka, Lamutova ulica 2,
Ljubljana, ki ju zastopa odvetniška pisarna
Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnine, dvosobno stanovanje št. 26,
z 2. kabinetoma, z ident. št. 295.E, dupleks
št. 26, v 3. nadstropju, z ident. št. 196.E, in
shrambe št. 26 v kleti, z ident. št. 297.E, vpisano v podvl. št. 1737/165, ter garažo G29,
v pritličju, z ident. št. 332.E, vpisano v podvl.
št. 1737/184, vse na naslovu Lamutova 2,
Ljubljana, vse k.o. Glince, dne 12. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 16641/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 12. 11. 1990,
sklenjene med SGP Slovenija ceste Tehnika
Obnova d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Koncilija Alojzem in
Koncilija Jano, oba stanujoča Lamutova 2,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnini, ki
imata sedaj ident. št. 295.E, 296.E in 297.E,
vpisana v podvl. št. 1737/165 ter z ident.
št. 332.E, vpisano v podvl. št. 1737/184,
– menjalne pogodbe z dne 29. 3. 1993,
sklenjene med SCT Stanovanjski inženiring,
d.o.o., Štihova 26, Ljubljana (kot prvopogodbeno stranko) in Koncilija Alojzem ter Koncilija Jano, Lamutova 2, Ljubljana (kot drugopogodbeno stranko), za nepremičnini, ki
imata sedaj ident. št. 295.E, 296.E in 297.E,
vpisana v podvl. št. 1737/165 ter z ident.
št. 332.E, vpisano v podvl. št. 1737/184.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2010
Dn 16644/09
Os-1489/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Darinke Babič, stanujoče Cesta v Log 2,
Bistrica ob Dravi, ki jo zastopa notar Gorazd
Šifrer, Trg svobode 3, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, parc.
št. 665/34, pripisani vl. št. 484, k.o. Bistrica
pri Rušah, na deležu 262/1000 celote, pod
opr. št. Dn 16644/09, dne 12. 1. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
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št. SV 589/06, z dne 2. 8. 2006, sklenjene
med prodajalcem Pentrit – Splošno gradbeništvo Mihalič Peter, s.p., Modrinjakova ulica 12, Maribor, in kupovalko Darinko
Babič, EMŠO 2608964505123, stanujočo
Log 38, Bistrica ob Dravi, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje, št. 3,
v I. nadstropju desno, stanovanjske stavbe
ID št. 0664-00179, v Bistrici ob Dravi, Cesta v Log 2, parc. št. 665/34, pripisano vl.
št. 484, k.o. Bistrica ob Dravi, kar predstavlja
idealni delež 262/1000 celote nepremičnine,
parc. št. 665/34, pripisane vl. št. 484, k.o.
Bistrica pri Rušah, in na tem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2010
Dn 13430/09
Os-1490/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Invest
Projekt d.o.o., Prušnikova ulica 44, Maribor,
ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Branko Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevnica, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 1770/156, k.o. Spodnje
Radvanje, pod opr. št. Dn 13430/09 dne
7. 1. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 415/84 z dne
5. 12. 1984, sklenjene med prodajalcem
Samoupravno skupnostjo Maribor in kupcem Poslovna skupnost TAM, za nepremičnino, stanovanje, št. 156, v V. nadstropju
stanovanjske stavbe, Prušnikova ulica 44,
Maribor,
– prodajne pogodbe z dne 25. 1. 1991,
sklenjene med prodajalcem Poslovna skupnost TAM, ki jo je zastopal predsednik Rafael Razpet, in kupcem CEF Inženiring d.d.,
Prvih borcev 11, Brežice, ki ga je zastopal
direktor, s katero je prodajalec kupcu prodal
stanovanje, št. 156, v V. nadstropju stanovanjske hiše, Prušnikova ulica 44, Maribor,
in klet, in na tem dovolil vknjižbo lastninske
družbene lastnine s pravico uporabe na ime
kupca,
– prodajne pogodbe z dne 11. 5. 1995,
sklenjene med prodajalcem CEF – ING
d.d., Prvih borcev 11, Brežice, in kupcem
Invest Projekt d.o.o., Brežice, za nepremičnino, stanovanje, št. 156, v V. nadstropju
stanovanjske stavbe, Prušnikova ulica 44,
Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2010
Dn 3311/2008
Os-1537/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Jadranke Praštalo, Gradišče 18a,
Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzposta-
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vitve listine, menjalne pogodbe z dne 8. 7.
1993, sklenjene med Katjušo Mladenovič,
takrat stanujočo Gradišče 18a, Vrhnika, in
Dušanom Praštalom, stanujočim Gradišče
18b, Vrhnika, za nepremičnino, stanovanje
št. 3, v pritličju (2. etaži), s shrambo št. 3,
v kleti (1. etaži), v skupni izmeri 74,30 m2,
v stanovanjski stavbi z naslovom Gradišče
18a, Vrhnika, z identifikacijsko številko 3.E
(2002-2581-3).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jadranke Praštalo, Gradišče 18a,
Vrhnika, na podlagi te menjalne pogodbe,
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 25. 2.
1992, sporazuma o višini deleža med zakoncema z dne 1. 7. 1994 in notarskega
zapisa sporazuma o ureditvi premoženjskih
razmerij med razvezanima zakoncema opr.
št. SV 193/07 z dne 19. 4. 2007.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v roku dveh
mesecev od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 3. 2. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 3455/2008
Os-2301/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Tamare Židan, Celovška 195, Ljubljana, ki jo zastopa odv. družba
Kotlušek in Pavčič iz Ljubljane, proti toženi
stranki Štefanu Mlakarju, naslov neznan, zaradi dodelitve mld. otrok, določitve preživnine in stikov, dne 5. 3. 2009 sklenilo:
Za začasnega zastopnika toženi stranki Štefanu Mlakarju se imenuje odvetnik
Drozdek mag. Iztok, Savska cesta 10, Ljub
ljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2009
P 2546/2009
Os-8267/09
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Andreja Miheliča,
stan. Cesta v Gorice 21, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Olga Tanko iz Ribnice,
proti toženi stranki Slavici Mihelič, neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske
zveze, dne 30. 11. 2009 sklenilo:
toženi stranki Slavici Mihelič, neznanega
prebivališča, se postavi začasna zastopnica
– odvetnica Marina Ferfolja Howland, Slomškova ulica 17, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi, opr. št.
P 2546/2009-IV, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2009
P 93/2008
Os-1119/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Jadranki Arčon Jurman v pravdni
zadevi tožeče stranke Roberta Kogoja, Prekomorskih brigad 46, Šempeter, ki ga zastopa odvetnik Gregor Veličkov iz Nove Gorice,

zoper toženo stranko Renata Brezigarja, Via
Lucca Marenzi 4, Rim, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske
pravice pcto. 1.400,00 EUR sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Renatu Brezigarju, Via Lucca
Marenzi 4, Rim, Italija, sedaj neznanega
bivališča, postavi začasna zastopnica odvetnica Vesna Fašink iz Idrije, Mestni trg 2.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P 93/2008
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 11. 2009

Oklici dedičem
IV D 707/2008
Os-5102/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi po pok. Tratnik Stanetu, roj.
15. 12. 1919, umrlem 7. 3. 2008, nazadnje
stanujočem v Ljubljani, Ob žici 5, državljanu
Republike Slovenije, dne 30. 1. 2009 sklenilo, da se dediču Ivanu Rupniku, roj. 30. 12.
1942 v Ljubljani, v skladu s 4. točko drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju, postavi začasna zastopnica odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica
7, Ljubljana. Začasna zastopnica ima v tem
postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dediča v skladu s 84. členom
Zakona o pravdnem postopku zastopala vse
do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika. Obenem se
dediča poziva, da se v enem letu od objave
tega oklica priglasi sodišču. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi bo takrat
razpolagalo (tretji odstavek 206. člena Zakona o dedovanju).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
D 512/2009
Os-1210/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Firm Mariji Antoniji, roj. Tominec, roj. 13. 2. 1910, Škofije, ki je umrla
dne 22. 10. 1981, s stalnim prebivališčem
Kozjane 11, 6243 Obrov.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 1. 2010
D 284/2007
Os-8010/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša,
v zapuščinski zadevi po pokojnem Ernestu
Grobinu, rojenem 4. 1. 1928, Slovencu, nazadnje stalno stanujočem Roginska gorca
1a, Pristava pri Mestinju, umrlem dne 30. 7.
2007, v skladu s prvim in drugim odstavkom
130. člena Zakona o dedovanju (ZD) ter
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prvim odstavkom 131. člena ZD, dne 6. 10.
2009 sklenilo:
I. Objavi se oklic dedičem III. dednega
reda, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Ernestu Grobinu, naj
se priglasijo sodišču, v roku enega leta od
objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem III.
dednega reda po pokojnem Ernestu Grobinu se po pravnomočnosti tega sklepa objavi
za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno
desko tukajšnjega sodišča.
II. Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Ernestu Grobinu se postavi Veronika Jug Kitak, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 6. 10. 2009
D 281/2009
Os-8452/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Leban Gabrijelu, pok.
Jerneja, rojenem 28. 2. 1878, državljanu
FLRJ, z zadnjim stalnim prebivališčem na
naslovu Čadrg 25, Tolmin, ki je umrl 16. 6.
1959 v Čadrgu.
Ker dediči po pokojnem niso znani (leta
1959 je bilo sicer ugotovljeno, da je imel
zapustnik hči Pavlo, rojeno leta 1918, ki
pa je bila že takrat neznanega prebivališča
nekje v Italiji, sodišče s tem oklicem poziva
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od njegove
objave zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 12. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Babošek Vlado, Porabska 3, Gornja
Radgona,
zavarovalno
polico,
št.
50500110214. gnm-310784
Guček Marija, Pongrac 15/a, Griže,
zavarovalno polico, št. 1002142, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnq-310830
Kacijan Franc, Šomat 38, Zgornja Velka,
zavarovalno polico, št. 01-000003130, izdala
zavarovalnica Moja naložba. m-61
Krajnc Robert, Ulica Pohorskega
bataljona 15, Oplotnica, zavarovalno polico,
št. 50500040291, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-53
Lovrenčič Iztok, Rožna ulica 1,
Orehova vas, zavarovalno polico, št. POL01000022695, izdala zavarovalnica Moja
naložba. m-39
Preložnik Andrej, Ulica Toneta Melive
10, Slovenske Konjice, zavarovalno polico,
št. 40301004516, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-13
Pukšič Srečko, Destrnik 2, Destrnik,
zavarovalno polico, št. 50500000987, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnt-310827
Žiberna Ljudmila, Zg. Boč 8/f, Selnica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 50500034475,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnr-310829

Spričevala preklicujejo
Bajrić Rasim, Dogoška cesta 65, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o
uspehu pri zaključnem izpitu SSPŠ Maribor,
izdano leta 2008. m-33
Bauman Jasmina, Rožnodolska 62/A,
Limbuš, spričevalo 2. letnika Živilske šole –
živilec slaščičar, izdano leta 2007. m-17
Bedenik Darko, Kupčnji vrh 46i,
Stoperce, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole Ptuj – strojni tehnik
2009. m-55
Bernot Žiga, Cesta treh talcev 8/a,
Kamnik, maturitetno spričevalo ŠCRM
Kamnik. gnp-310731
Bezget Mitja, Dolgi vrh 5, Laporje,
maturitetno spričevalo SERŠ Maribor,
izdano leta 2001. m-31
Bezinović Alen, Malo Naklo 4, Naklo,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Kranj, št. GS-4/2010, izdano
leta 2007. gnj-310812
Bezinović Alen, Malo Naklo 4, Naklo,
spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Kranj, št. I/267, izdano leta
2006. gni-310813
Bogar Valentina, Javornik 62, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Muta, izdano leta 2003. gnr-310804
Bogar Valentina, Javornik 62, Ravne
na Koroškem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Muta, izdano leta 2003.
gns-310803
Bratkovič Natalija, Heroja Bračiča 14,
Maribor, potrdilo o opravljeni splošni maturi

Srednje ekonomske šole – Ekonomska
gimnazija Maribor, izdano leta 2002. m-57
Butolen Mišel, Prvomajska 25, Maribor,
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2008. m-20
Fric Anton, Ptujska cesta 9, Pragersko,
spričevalo OŠ na Delavski univerzi, izdano
leta 1988. m-52
Golnar Nataša, Dalmatinska 43, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 2. letnika VIZ Višnja Gora, izdano leta
1990 in 1991. m-46
Golob Matej, Ob Bistrici 7, Muta,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 2002. gns-310828
Gostimirović Saša, Partizanska 37,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika SGGEŠ v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnp-310706
Grgorič Mateja, Planina 1, Vas, diplomo
SŠTUD Kočevje, izdano leta 1988.
gni-310713
Halilagić Ksenija, Praprotnikova 12,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2008.
m-37
Halilić Jasmina, Cesta v Gorico 27,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Prežihovega Voranca, izdano leta 2005.
gnj-310712
Himelrajh Franc, Osojnikova cesta 22,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole Ptuj – smer strojni tehnik, izdano
leta 1991. m-36
Hrovat Danijel, Vešenik 43/a, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Boris Kidrič – avtomehanik,
št. 7332, izdano leta 1978. gnd-310818
Ivanovič Nea, Starošince 1/b, Cirkovce,
spričevalo 3. letnika SŠGT Maribor, izdano
leta 2005. m-16
Jamšek Patricija, Dupleška cesta 150/a,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše,
izdano leta 2001. m-62
Janežič Silva, Lončaričeva ulica
8, Mokronog, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2003.
gnn-310783
Jerončič Tatjana, Gregorčičeva 8,
Deskle, spričevalo o zaključnem izpitu
Upravno administrativne šole Nova Gorica.
gns-310728
Kern Jan, Jurčkova 21/a, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2008.
gng-310765
Kohek Dušan, Trinkova ulica 80,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda Osnovne
šole Vrhovci v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnm-310734
Kolenc Janja, Bilje 118, Renče, spričevalo
2. letnika Srednje turistične in gostinske šole
Izola, izdano leta 2005. gnx-310723
Korc Luka, Kobilščak 1/b, Radenci,
indeks, št. 81671308, izdala EPF Maribor.
m-7
Kovačič Nino, Hrastje 45, Limbuš,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2006. m-48
Kozjak Tomo, Vas 31, Radlje ob Dravi,
indeks, št. 11460265018, izdala Višja
strokovna šola Kranj. m-45

Krajnc Sergeja, Smolnik 15/a, Ruše,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske
šole Maribor, izdano leta 2000 in 2001.
m-22
Kravanja Tjaša, Dvor 30, Bovec,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Nova Gorica.
gnk-310711
Križman Mateja, Krašce 2, Moravče,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠ tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano leta 1992,
izdano na ime Rožič Mateja. gnv-310725
Ladinek Rikardo, Počitniško naselje 17,
Lovrenc na Pohorju, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2003. m-44
Ledinek Sabina, Gosposvetska cesta
5, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole, izdano leta 2009. m-10
Lovrec Dejan, Podgorci 3/a, Podgorci,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole Ptuj,
izdano leta 2008. m-3
Lozina Eva, Gorkega 20, Maribor,
spričevalo 2. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m-6
Marinič Tanja, Vinarje 47, Zgornja
Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor – slaščičar,
izdano leta 1995. m-27
Močnik Tatjana, Gregorčičeva ulica
8, Deskle, spričevalo 3. letnika Upravno
administrativne šole Nova Gorica, izdano
na ime Jerončič Tatjana. gnq-310805
Močnik Tatjana, Gregorčičeva ulica
8, Deskle, spričevalo 4. letnika Upravno
administrativne šole Nova Gorica, izdano
na ime Jerončič Tatjana. gnp-310806
Napotnik Polona, Topolšica 21, Topolšica,
indeks, št. 61241776, izdala FF v Mariboru.
m-9
Nešović Tit, Poljane nad Škofjo Loko
58, Gorenja vas, indeks, št. 00254, Šole za
risanje in slikanje v Ljubljani. gns-310732
Ninin Gregory, Podpeška 248, Notranje
Gorice, spričevalo o končani OŠ Brezovica,
izdano leta 2009. gnc-310819
Noskovič Tanja, Ulica Nikole Tesla
16, Domžale, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Ledina, izdano leta 1991.
gno-310807
Novak Božidar, Pohorska ulica 26,
Gabernik,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1983 in 1984. m-54
Orovič Vanja, Škvarčeva 4, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole na Ptuju, izdano leta 2001. m-40
Palaić Maja, Plintovec 3, Zgornja
Kungota, spričevalo 9. razreda OŠ Kungota,
izdano leta 2007. m-41
Pejčić Dejan, Ruperče 30/h, Malečnik,
indeks, št. 93610718, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. m-32
Permozer Janja, Ulica Staneta Severja
5, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1995. m-4
Petraš Vesna, Ulica 4. oktobra 8, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole v Kranju. gnq-310730
Petrovič Gorazd, Moškanjci 53/a,
Gorišnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Maribor – smer mizar,
izdano leta 2000. m-21

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pirnauer Urška, Dolenja vas 4, Zagorje
ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Ljubljana, št.
1797, izdano leta 2000. gnn-310808
Plemeniti Lidija, Cesta Proletarskih brigad 64, Maribor, spričevalo 4. letnika I. gimnazije v Mariboru, izdano leta 1996. m-35
Plemeniti Lidija, Cesta proletarskih
brigad 64, Maribor, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomsko komercialne šole
Baribor – dvojnik, izdano leta 1998. m-34
Polanec Valentina, Vranji Vrh 21/d, Sladki
Vrh, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost Maribor – aranžerski tehnik,
izdana leta 1992. m-18
Pribac Ana, Seča 143, Portorož –
Portorose, spričevalo 4. letnika SGTŠ
Radovljica, izdano leta 2009. gnv-310825
Pšajd Matej, Rogoznica 19, Voličina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor – smer mesar, izdano
leta 1999. m-47
Reberšek Peter, Ziherlova ulica 6,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2000. gnb-310720
Repolusk Jožica, Črešnjevci 114, Gornja
Radgona, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske šole Maribor, izdano leta 1974 in
1975. m-15
Rokavec Maša, Jurovska cesta 26,
Lenart v Slov. goricah, spričevalo od 1. do 4.
letnika Škofijske klasične gimnazije Maribor,
izdano leta 2005 do 2008. m-50
Sadrija Edison, Resljeva ulica 1, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2007. m-25
Srnko Dejan, Zg. Boč 10/b, Selnica ob
Dravi, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1997
in 1998. m-14
Stavanja Sara, Rogoška cesta 11,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 9.
razreda OŠ Dušana Flisa Hoče, izdano leta
2009. m-60
Stojan Olga, Prožinska vas 62, Štore,
spričevalo 7. razreda OŠ Blaža Kocena
Ponikva, izdano leta 1967, izdano na ime
Kolar Olga. gnf-310816
Sušnik Iztok, Ulica Arnolda Tovornika
10, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor – ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 1991. m-58
Šac Matjaž, Ul. 9. maja 3, Poljčane,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole Maribor – gradbinec, izdano leta 2002.
m-56
Širovnik Gregor, Dolge njive 21/a,
Voličina, indeks, št. 11090240178, izdala
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor.
m-29
Šmigoc Peter, Repišče 48, Zgornji
Leskovec, spričevalo za poklicnega voznika
Strojno kmetijske šole Maribor, izdano leta
2004. m-11
Špoljarić Franjo, Iztokova 22, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor – smer tesar, izdano
leta 1972. m-26
Vohl Tomaž, Cmureška cesta 13/a,
Lenart v Slov. goricah, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2007. m-24
Vučko David, Ulica OF 12, Izola – Isola,
diplomo Srednje pomorske šole Portorož,
izdano leta 1989. gny-310722
Vukovič Marijo, Barižoni 13, Ankaran –
Ankarano, maturitetno spričevalo Srednje
tehniške šole Koper, izdano leta 2007.
gnr-310729

Wirz Jus Patricija, Prešernova 3,
Lendava – Lendva, spričevalo 2. in 3.
letnika Dvojezične srednje šole Lendava,
izdano leta 1998 in 1999, izdano na ime Jus
Patricija. gng-310815
Zarnec Benjamin, Jurovska cesta 28,
Lenart v Slov. goricah, spričevalo 1. letnika
Srednje lesarske šole, izdano leta 2007.
m-12
Zorko Anita, Žabjek 6, Podbočje, indeks,
št. 81674606, izdala EPF Maribor. m-23
Žalac Ines, Krožna cesta 2, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika SEPŠ,
izdano leta 2002. gno-310707

Drugo preklicujejo
ABS Bonifer Transport d.o.o., Krožna
cesta 027, Koper – Capodistria, licenco, št.
E003729 005/0307925, reg. št. KP-CL-096.
gnl-310710
Ajkić Mirzet, Cesta dveh cesarjev 104/b,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju za
zidarja na Poklicni gradbeni šoli v Ljubljani,
izdano leta 1997. gne-310717
Atman d.o.o., Cesta dveh cesarjev
040C, Ljubljana, licenco za vozilo Renault
Premium, reg. št. LJ Y9 05C. gnb-310820
Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20,
Nova Gorica, licenco za avtobus z reg. št.
GO 35-29E. gnf-310716
Berdica Vlahinić Dragica, Preglov trg 7,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 105293NPK varnostnik, izdana pri MNZ Slovenije.
gnh-310714
Biserčič Savan, Nanoška ulica 5,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 104445,
izdana pri MNZ Ljubljana. gnr-310704
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva
9, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000309000, izdana na ime Repe
Robert, stanujoč Zgornje Gorje, izdajatelj
Cetis Celje. gns-310703
Bjelčević Čedomir, Veluščkova 1,
Maribor, nacionalno poklicno kvalifikacijo
izdala Zbornica za zasebno varovanje
Maribor. m-42
Bradarič Mina, Bistriška cesta 77,
Poljčane, dijaško izkaznico, izdala III.
gimnazija Maribor, št. 0005996224. m-59
Dobaj Aleš, Praprotnikova ul. 19,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014896000, izdajatelj Cetis Celje.
m-43
Duh Tea, Mali vrh 108/a, Šmartno ob
Paki, študentsko izkaznico, št. 61255120,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-5
Efektis, d.o.o., Ljubljanska cesta 2A,
Ivančna Gorica, dovolilnico za tretjo državo
BIH, št.1006595. gnt-310727
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji, št. 395/2008/8400.002.4.1 za
voznika Kovačević Ljubljana. gnu-310701
Frigotransport Pišek&HSF d.o.o., Lopata
017, Celje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500016196001, izdana na ime Ljubiša
Davidović. gnt-310702
Gruden Eltyeb, Ulica Vena Pilona 6,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 09990604, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet Portorož. gnr-310754
Haložan Rudolf s.p, Ulica Dušana Jereba
3, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika,
Milorada Jevtića št. 007505/BGD61-36512/2009, in potrdilo za voznika Miralema
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Topčagića, št. 007505/BGD61-4-6133/2008.
gnu-310709
Haložan Rudolf s.p., Ulica Dušana
Jereba 3, Slovenske Konjice, potrdilo za
voznika Edhama Memića, št. 007505/
MJ61-3-5011/2009, in za voznika Hazima
Osmanševića,
št.
007505/BGD61-36601/2009. gnv-310708
Hira d.o.o., Ulica Lojzke Štebijeve
4, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244255733, izdana na ime Hadžić Fikret,
Pameče 97, 2380 Slovenj Gradec, izdano
31. 3. 2009. gnz-310721
Hojan Janez, Celestinova 12, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gny-310822
Horvat Janez, Dobrovnik 145, Lendava
– Lendva, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500020821000, izdal Cetis Celje.
gnu-310726
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05)
preklicuje naslednje neveljavne enotne žige
in izkaznice pooblaščenih inženirjev:
Vladimir Ribič, dipl. inž. str., S-1388;
Janez Kitak, univ. dipl. inž. el., E-1693;
mag. Roman Šmidovnik, univ. dipl. inž. el.,
E-0005; Lucija Svetlin, univ. dipl. inž. kem.
tehnol., T-0449; Janez Šarec, univ. dipl.
inž. str., S-0416; Boris-Jožef Stermenszky,
S-9025; Anton Baučar, univ. dipl. inž. str.,
S-0219. Ob-1518/10
Jelen Metka, Laze 9/f, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 61251845, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-49
Kohek Martin, Mlaka 25, Stara Cerkev,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena
šola Maribor, št. 0006010797. m-28
Korošec Žiga, Trg svobode 26, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 13351, izdal Veolia
transport. m-38
Kriletič Antonia, Slomškova 39, Grosuplje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina,
št. 0006000123. gnl-310810
Kristofič Ana, Usnjarska cesta 3/a,
Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina, št. 0006000124. gnm-310809
Lah Boštjan, Ulica 8. februarja 62,
Miklavž na Dravskem polju, dovolilnice, št.
M012783, M004449, M004448 in M009954.
gny-310826
Lazović Branko, Preglov trg 5, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina,
št. 0006000131. gnk-310811
Lovrec Samanta, Zagorci 26, Juršinci,
vozno karto, št. 13842, izdal Veolia transport.
m-19
Martinčič Maja, Lukovec 4/a, Litija,
študentsko izkaznico, št. 01006340, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnc-310719
Meznarič Marko, Ulica 25. maja 15,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 19461493,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnq-310705
Mlakar Mitja, Črešnjevci 44, Gornja
Radgona,
študentsko
izkaznico,
št.
41020139, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnl-310735
Nemec Severin, Kratka ulica 8, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 13593, izdal Veolia
transport. m-1
Okrožno sodišče v Kopru, okrogli žig naslednje vsebine: REPUBLIKA SLOVENIJA,
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU REPUBBLICA DI SLOVENIJA, TRIBUNALE DISTRETTUALE DI CAPODISTRIA, na sredini
grb in št. 34. Ob-1519/10
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Perić Tina, Gradišče 17/c, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 18041144, izdala
FF v Ljubljani. gnn-310733
Potrpin Rudi, Vreskovo 15/a, Trbovlje,
odvetniško izkaznico, št. 972/08, izdano pri
Odvetniški zbornici Ljubljana. gnw-310724
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico javnega uslužbenca Grenko
Karla, zap. št. 167, izdano dne 2. 4. 2002.
Ob-1500/10
Rupnik Dal, Foršt 32, Ljubno ob Savinji,
študentsko izkaznico, št. E1013535, izdal
FERI. m-8
S. Rojko d.o.o., Štrekljeva ulica 60,
Maribor, dovolilnico za BIH z oznako 070,
št. 1009385. gnv-310700

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skok Dejan, Bač 50, Knežak, študentsko
izkaznico, št. 19389958, Ekonomske
fakultete v Ljubljani. gnd-310718
Skubic Ana, Bizoviška cesta 55, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste.
gnw-310824
Sopotnik Martin, Podlog 31/a, Šempeter
v Savinjski dolini, študentsko izkaznico, št.
63090332, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnz-310821
Sternad Janez, Šmartno ob Paki 86,
Šmartno ob Paki, študentsko izkaznico, št.
23060484, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gne-310817
Strašek d.o.o., Stari trg 11, Slovenske
Konjice, licenco, št. GE003903/05434
za vozilo z reg. št. CE 74-90V, ser. št. G
0309042. gnh-310814

Uršič Monika, Miren 227/a, Miren,
študentsko izkaznico, št. 01008134,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnx-310823
Velec Miha, Ješenca 61/A, Rače,
študentsko izkaznico, št. 29016895, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-30
Vunderl Katja, Cezanjevci 10, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 61248892, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-51
Zorenc Erazem, Zagradecp. Gros. 12/a,
Grosuplje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002173000, izdajatelj Cetis Celje.
gng-310715
Žnidarič Mateja, Črešnjevci 167,
Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št.
61242847, izdala Fakulteta za naravoslovje
in matematiko Maribor. m-2
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