Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2010.02.19 09:33:31 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

12

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

19. 2. 2010

ISSN 1318-9182

Leto XX

Javni razpisi
Ob-1575/10
Obvestilo
o zaključku javnega razpisa
Znanje uresničuje sanje
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvešča, da je postopek Javnega
razpisa Znanje uresničuje sanje (objavljen
v Uradnem listu RS, št. 38/09 in 1/10) zaključen zaradi porabe vseh razpisanih sredstev
javnega razpisa, namenjenih za leto 2010
(sklop B). S tem obvestilom se preklicujeta 5. rok (12. 3. 2010, do 12. ure) in 6. rok
(11. 6. 2010, do 12. ure) za predložitev vlog,
kar pomeni, da vlagatelji ne morejo kandidirati za sofinanciranje programov, katerih zaključek je po 1. 9. 2009 oziroma se zaključijo
najkasneje do 31. 8. 2010.
Hkrati se vlagatelje obvešča, da ostaja
postopek javnega razpisa za sklop C odprt,
sredstva namenjena za leto 2011 in 7. rok
(27. 8. 2010, do 12. ure) za predložitev vlog
pa nespremenjena. Na podlagi navedenega lahko vlagatelji še vedno kandidirajo za
sofinanciranje programov, katerih zaključek
je po 1. 9. 2010 oziroma se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2010.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-1640/10
Obvestilo
Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2010, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/09,
dne 16. 10. 2009, se z dnem 16. 2. 2010
zapira na področju območnih služb Zavoda
RS za zaposlovanje Koper in Ljubljana, zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev
za leto 2010.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 330-0003/2010

Ob-1588/10

Sprememba
V »Javnem razpisu o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Sevnica za leto 2010«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 7/10 z dne 29. 1. 2010,
se pri predmetu podpore za posodabljanje
kmetij pri upravičenih stroških izbrišeta naslednji alineji: »stroški postavitve večletnih
nasadov, kot so: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup

mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala« ter »kritje obrestne mere
za kredite za zgoraj navedene upravičene
stroške.«
Občina Sevnica
Št. 430-119/2009/7

Ob-1659/10

Popravek
V javnem razpisu za mednarodne raziskovalne projekte industrijskih združenj –
CORNET št. 8, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 8, dne 5. 2. 2010, Ob-1408/10,
se spremeni del prvega stavka predzadnjega odstavka točke 3. Pogoji sodelovanja in
merila za izbor, in sicer tako, da se naslednje besedilo »sestaviti vsaj še z dvema
partnerjema (prav tako industrijskima združenjema)« nadomesti z naslednjim: »sestaviti vsaj še z enim partnerjem (prav tako
industrijskim združenjem)«. Popravek smiselno velja tudi za razpisno dokumentacijo,
zlasti za del prvega stavka predpredzadnjega odstavka točke 3. Pogoji sodelovanja in
merila za izbor.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 014-9/2010/1
Ob-1574/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 53, objavlja na podlagi prvega
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05
– ZVMS)
javni razpis
za dodelitev koncesij za izvajanje
veterinarske dejavnosti dezinfekcije,
dezinsekcije in deratizacije na območju
Republike Slovenije
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53.
2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij za izvajanje veterinarske dejavnosti
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (v
nadaljnjem besedilu: DDD).
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 10 let in začne veljati
z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem.
4. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske in druge organizacije,
ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja

pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti
DDD.
Prijavi je potrebno priložiti:
– imena in priimke veterinarjev, ki bodo
vodili oziroma izvajali dejavnost,
– imena in priimke veterinarskih pomočnikov, ki bodo izvajali dejavnost,
– za veterinarje licenco ali številko odločbe o licenci,
– za veterinarje in veterinarske pomočnike dokazila o opravljenem usposabljanju za
izvajanje DDD dejavnosti,
– za veterinarje in veterinarske pomočnike dokazila o zaposlitvi (potrjen M 2 obrazec), podjemno pogodbo (pogodbo o delu),
ali drugo dokazilo o poslovnem sodelovanju.
5. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo tisti prijavitelji, ki majo ob prijavi odločbo
VURS o izpolnjevanju pogojev za izvajanje
veterinarske dejavnosti DDD in še nimajo
dodeljene koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe iz tega javnega
razpisa in tisti prijavitelji, ki že imajo sklenjene koncesijske pogodbe in jim bo v času
trajanja razpisa potekla koncesija za dejavnosti, ki so predmet tega javnega razpisa.
Le-ti se prijavijo najpozneje dva meseca
pred prenehanjem koncesijskih pogodb.
6. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak
prvi teden v mesecu, v prostorih VURS,
Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se
bodo vloge prispele na naslov iz 5. točke
tega razpisa, do vključno 20. dne v preteklem mesecu. Prijave prejete po 20. dnevu
v preteklem mesecu bodo obravnavane pri
odpiranju vlog v naslednjem mesecu. Prijavitelji bodo pisno obveščeni najmanj tri
dni pred odpiranjem vlog prispelih na javni
razpis.
8. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija – izvajanje DDD«, na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljub
ljana, Parmova 53.
9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni
v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan, od 9. do
10. ure, (kontaktna oseba: Anita Kermavnar,
dr. vet. med.).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
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Ob-1672/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Ministrstvo), na podlagi:
– prvega odstavka 7. člena Uredbe
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih
2008-2010 za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 111/2009, v nadaljevanju: Uredba);
– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004
o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in
trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 163
z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 939/2007
z dne 7. avgusta 2007 o spremembi Uredbe
(ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004
o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev
za proizvajanje in trženje čebelarskih pro
izvodov (UL L št. 207 z dne 8. 8. 2007,
str. 3);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007
z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih
določbah za nekatere kmetijske proizvode
(“Uredba o enotni SUT”), (UL L št. 299 z dne
16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1140/2009 (UL
L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 4);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne
21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005
o financiranju skupne kmetijske politike (UL
L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3);
– Odločbe Komisije z dne 14. 8. 2007
o odobritvi programa za izboljšanje pro
izvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki
ga je predložila Slovenija v skladu z Uredbo
Sveta (ES) št. 797/2004 (Uradno obvestilo
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj, S-G, Greffe
(2007) D/205049 z dne 14. 8. 2007), in vseh
sprememb odločbe, ki jih je Komisija odobrila, objavlja
javni razpis
za oddajo vlog v okviru ukrepa tehnična
pomoč čebelarjem za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična
pomoč čebelarjem, ki vključuje ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in Pomoč
čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa.
Skupna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za izvajanje ukrepa Tehnične pomoči čebelarjem v letu 2010 znaša
80.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
– PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13-EU, v višini 40.000,00 EUR.
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13- slovenska udeležba, v višini
40.000,00 EUR.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50%.
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Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom
2008 in morajo biti zaključene najkasneje do
31. avgusta 2010. Začetek aktivnosti se za
ta javni razpis šteje plačilo računa oziroma
računov za upravičene stroške po Uredbi.
Sredstva se izplačujejo do 15. 10. 2010
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa
čebelarske opreme so čebelarji, ki opravljajo
čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje
za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem
poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa so čebelarji, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike
Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje
za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem
poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske
opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme
3.1.1 Seznam opreme, za katero lahko
čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa,
obsega:
– čebelji panji in oprema za panje za
čebelarje, ki čebelarijo z do 40 čebeljimi
družinami;
– zaščitna oprema;
– ometalnik;
– smukalnik cvetnega prahu;
– čistilnik za cvetni prah;
– mlin za cvetni prah;
– sušilnik za cvetni prah;
– točila do vključno osem satov in dodatna oprema za točila;
– ustrezna posoda za skladiščenje medu,
matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa;
– cedilna posoda;
– črpalka za med;
– naprave za utekočinjenje medu;
– mešalnik in mešalna palica za kremni
med;
– refraktometer;
– konduktometer;
– separator medu, voska, matičnega
mlečka;
– polnilna naprava za med;
– stroj za etiketiranje steklene embalaže;
– krožna dozirna miza;
– cisterna za homogenizacijo;
– vozički za prevoz;
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi
za nadzor donosov;
– agregat;
– posoda za odkrivanje satov;
– kuhalnik voščin;
– preša;
– topilniki voska;
– parni uparjalnik za voščine;
– posode za vlivanje voska;
– kalup za vlivanje satnic;
– inkubator za shranjevanje matičnjakov
do 70 celic;
– pribor za vzrejo in označevanje matic;
– prenosna klimatska naprava;
– čebelarski pribor, kadilniki, orodje za
delo v panju, žičenje v skupnem znesku
največ do 100 eurov;
– prikolice, prirejene za prevoz čebel na
čebeljo pašo z nosilnostjo do 1000 kg.
3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz točke 3.1.1, ki so nastali in bili

plačani med 16. oktobrom 2008 in 31. avgustom 2010 in upravičencem niso bili izplačani že na podlagi 7. člena Uredbe o izvajanju
Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07)
in 8. člena Uredbe o izvajanju Programa
ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010 za leto 2009
(Uradni list RS, št. 112/08 in 28/09).
3.1.3 Neupravičeni stroški so
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljenih panjev;
– stroški tekočega poslovanje (stroški
vzdrževanja, najema itd.);
– stroški nakupa rabljene čebelarske
opreme;
– bančni stroški.
3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa
3.2.1 Podpore bodo dodeljene čebelarjem začetnikom pri ukrepu Pomoč čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa treh novih naseljenih panjev. Po tem
javnem razpisu čebelarji začetniki lahko
uveljavljajo samo stroške nakupa treh novih naseljenih panjev. Pri tem lahko vlagatelj predlaga dva računa za nakup panjev
in za nakup čebeljih družin ločeno. V takem primeru mora vlagatelj priložiti tudi obe
originalni potrdili o plačilu. Najvišja možna
podpora po upravičencu za ta namen v letu
2010 je največ 500,00 EUR na podlagi predloženih dokazil.
Prvi nakup treh novih naseljenih panjev
se čebelarju začetniku financira samo enkrat.
3.2.2 Upravičeni stroški so plačani upravičeni stroški za nakup treh novih naseljenih panjev, ki so nastali in bili plačani med
16. oktobrom 2008 in 31. avgustom 2010.
3.2.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljenih panjev;
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.);
– bančni stroški.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev
morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe
v okviru poglavja Tehnična pomoč čebelarjem samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Splošni pogoji za dodelitev podpore
za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev podpore po tem javnem razpisu. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in
dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa;
– vlagatelj, ki je v letih 2008 in 2009 uveljavljal in prejel povračilo dela stroškov po
ukrepu na podlagi 7. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07)
in 8. člena Uredbe o izvajanju Programa
ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto
2009 (Uradni list RS, št. 112/08 in 28/2009)
ni upravičen do dodelitve sredstev po tem
javnem razpisu;
– vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa.
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4.3 Za dodelitev podpore za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme morajo
vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan objave javnega razpisa morajo
biti vpisani v Centralni register čebelnjakov
(v nadaljnjem besedilu: CRČ), ki ga vodi
Ministrstvo. Za datum vpisa se šteje datum
prejema popolne vloge za vpis v CRČ;
– vlagatelj, ki v obdobju 2008–2010
v CRČ ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih, pa bi jih
v skladu s predpisom, ki ureja označevanje
čebelnjakov, moral, ni upravičen do sredstev
za sofinanciranje po tem javnem razpisu;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali v postopku likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
– vlagatelji se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali
še najmanj pet let po prejeti pomoči, razen
ob morebitni višji sili. Kot višja sila po tem
javnem razpisu štejejo: smrt prejemnika
sredstev (velja za fizične osebe), dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo
(velja za fizične osebe), razlastitev velikega
dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni
bilo mogoče pričakovati na dan prevzema
obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna
živalska bolezen, ki prizadene vse čebelje
družine ali njihov del;
– o višji sili mora prejemnik sredstev ali
njegova pooblaščena oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in predložiti ustrezna dokazila v desetih
delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik
sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti;
– če se vlagatelj v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika,
mora predložiti izjavo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06 – ZJN-2 in 16/08);
– prejemnik sredstev se mora zavezati,
da bo hranil celotno dokumentacijo še najmanj pet let od datuma izplačila sredstev po
tem ukrepu.
4.4 Vlagatelji, ki so včlanjeni v Priznano
rejsko organizacijo za kranjsko čebelo in so
opravili usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu,
oziroma imajo vzpostavljen lasten sistem
HACCP, so upravičeni do sofinanciranja
v višini 50 odstotkov skupne vrednosti (brez
neupravičenih stroškov) nakupa opreme iz
točke 3.1.1 tega javnega razpisa.
Vlagatelji, ki uveljavljajo 50% stopnjo
sofinanciranja, morajo vlogi poleg potrdila
o članstvu v Priznani rejski organizaciji za
kranjsko čebelo priložiti overjeno kopijo potrdila o opravljenem usposabljanju povezanim s Smernicami dobrih higienskih navad
v čebelarstvu oziroma vzpostavitvi lastnega
sistema HACCP.
Vlagatelji, ki ne izpolnjujejo obeh pogojev
iz prejšnjega odstavka te točke, so upravičeni do sofinanciranja v višini 30 odstotkov
skupne vrednosti (brez neupravičenih stroškov) nakupa opreme iz točke 3.1.1 tega
javnega razpisa.
Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek
te točke, je najvišja možna podpora v letu
2010 po vlagatelju:

6. Rok in način prijave
6.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig),
od dne objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, do objave obvestila o zaprtju
razpisa, ki bo objavljeno na spletni strani
(v primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za ukrep pred iztekom tržnega leta EU
2010) oziroma najkasneje do 31. avgusta
2010. Vlagatelj lahko vlogo vloži tudi na
vložišču Agencije.
6.2 Vloge, vložene pred objavo tega javnega razpisa in vloge, vložene po objavi
o prenehanju zbiranja vlog, oziroma ki bodo
vložene po 31. avgustu 2010, se bodo zavrgle s sklepom.
6.3 Vloge, ki ne bodo poslane s priporočeno pošto oziroma vložene na vložišču
Agencije, se zavržejo.
6.4 Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek
in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID
številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za podporo: Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis: Podpora nakupu
čebelarske opreme 2010 oziroma Financiranje prvega nakupa 2010.
7. Obravnava vlog in postopek odobritve
7.1 Agencija odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti
po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po
vrstnem redu popolnih vlog, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje do porabe razpoložljivih
sredstev za ukrep.
7.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, Agencija
v primeru, da imata zadnji dve ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaj
popolne vloge, izvede žrebanje o določanju
vrstnega reda teh prispelih vlog.
7.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni
pisno.
7.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed javnih uslužbencev,
zaposlenih na Agenciji.
7.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik.
Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje,
in vlagatelji, če so prisotni.
7.6 Odpiranje vlog ni javno.
7.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču Agencije.
Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se
dopolnjena vloga ponovno pregleda.
7.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se
po vrstnem redu uvrsti na konec seznama
popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
7.9 Če vloga po dopolnitvi ni popolna,
in se je rok za dopolnitev iztekel, se vloga
s sklepom zavrže.
7.10 Poziv za dopolnitev vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na
seznam prejetih ali popolnih vlog.
7.11 Če se vloga, ki je bila pozvana na
dopolnitev ne dopolni v celoti ali deloma
v roku, se s sklepom zavrže.

– ki čebelari z 1 do 10 čebeljimi družinami: 100,00 EUR;
– ki čebelari z 11 do 40 čebeljimi družinami: 14,00 EUR na panj, pri čemer je najnižji
skupni znesek nakupa 100,00 EUR;
– ki čebelari z 41 ali več čebeljimi družinami: 14,00 EUR na panj, pri čemer je najnižji skupni znesek nakupa 500,00 EUR.
4.5 Za namen ugotavljanja najvišjega
zneska sofinanciranja čebelarske opreme
po tem razpisu, Agencija upošteva tisto število čebeljih družin, ki je bilo v CRČ sporočeno kot zadnje pred objavo tega razpisa.
5. Za dodelitev podpore za ukrep Pomoč
čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa mora čebelar začetnik izpolnjevati naslednje pogoje:
– vlagatelj čebelar začetnik mora biti ob
oddaji vloge star najmanj 15 let;
– na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje prvega nakupa panjev in čebeljih
družin mora biti vlagateljev čebelnjak že vpisan v CRČ. Za datum vpisa se šteje datum
prejema popolne vloge za vpis v CRČ;
– na dan objave javnega razpisa vlagatelj ne sme imeti vpisanega čebelnjaka več
kot eno leto. Za datum vpisa se šteje datum
prejem popolne vloge za vpis v CRČ;
– vlagatelj čebelar začetnik, ki ob oddaji
vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno
soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje
tega ukrepa;
– vsi računi in dokazila o plačilih računov
se morajo glasiti na ime vlagatelja;
– prejemnik sredstev mora imeti najpozneje do 31. decembra 2012 opravljeno
usposabljanje za čebelarstvo;
– prejemnik sredstev se mora zavezati,
da bo čebelaril najmanj pet let po prejemu
sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni
višji sili. Za višjo silo se štejejo stanja, kot
so navedena pri pogojih za sofinanciranje
čebelarske opreme;
– prejemnik sredstev se mora zavezati,
da bo hranil celotno dokumentacijo še najmanj pet let od datuma izplačila sredstev po
tem ukrepu.
5. Vloga
5.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu
iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano
izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije
ter z vsemi prilogami, v skladu s razpisno
dokumentacijo tega javnega razpisa.
5.2 Vloge, ki ne bodo vložene s skladu
z napotili iz prejšnjega odstavka, in ki ne
bodo dopolnjene v skladu z morebitnim pozivom za dopolnitev, se bodo zavrgle s sklepom.
5.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom
je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (V
nadaljevanju: Agencija), tel. 01/580-77-92,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem
času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko
posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Javni razpis bo objavljen
na spletni strani Ministrstva – http://www.
mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/ (v nadaljevanju: spletna stran) in
Uradnem listu RS.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
na spletni strani. Morebitno obvestilo o zaprtju tega razpisa bo objavljeno na spletni
strani.
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7.12 Rok za dopolnitev vloge je osem dni
po vročitvi poziva za dopolnitev.
7.13 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne
vloge.
7.14 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje
predpisane pogoje, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev
v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja.
Vlagatelja se pisno pozove, da poda pisno
soglasje v treh dneh od vročitve poziva k izdaji soglasja, sicer se šteje, da soglasje ni
bilo podano. V nasprotnem primeru se vloga
zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka
z naslednjo vlogo.
7.15 Sredstva se vlagatelju odobrijo
z odločbo, ki jo izda Agencija.
7.16 Z odločbo je na podlagi predloženih
ustreznih dokazil o dejanski porabi sredstev
za izvedena ukrepa v okviru poglavja Tehnična pomoč čebelarjem uredbe, določena
višina odobrenih sredstev.
7.17 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca.
7.18 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju,
ki je iste upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po javnem
razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz
naslova lokalne samouprave.
Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti
zunaj območja Republike Slovenije.
7.19 Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma firma podjetja in kraj), opis in znesek odobrenih javnih sredstev za posamezen ukrep, bodo objavljeni na spletni strani
Agencije.
7.20 Pred izdajo odločbe agencija lahko
opravi kontrola na kraju samem.
7.21 Prejemnik sredstev mora vso dokumentacijo hraniti še najmanj pet let po prejemu sredstev na transakcijski račun.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-7/2010/3
Ob-1669/10
Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-4, 126/07 in
48/09), Proračuna Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009),
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. 13/06, 50/07), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 in
112/07), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje
2006–2010 (Uradni list RS, št. 3/06), Uredbe o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list
RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08,
102/09) in Projekta »Micro and Nano Technologies for a highly competitive European
industry« (MNT-ERA.NET II), št. 234989,
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana objavlja
2. javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative MNT-ERA.NET II
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
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2. Predmet javnega razpisa: predmet 2.
javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II (v nadaljevanju: razpis)
je sofinanciranje mednarodnih, aplikativnih,
tržno orientiranih raziskovalnih in razvojnih
projektov na področju mikro- in nano- tehnologij, vključno s proizvodnimi postopki in
tehnologijami. Poudarek razpisa je na naslednjih aplikativnih področjih: Pametni senzorski sistemi na področju varnosti, okolja ter
zabave; Medicinski in zdravstveni pripomočki; Funkcionalne vmesne plasti, površine in
strukture; Energija za mobilno življenje. Podrobnejši pregled področij razpisa je objavljen na http://www.mnt-era.net/call2010.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Države/regije partnerice
V okviru tega razpisa sodelujejo evropske
regije in države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Avstrija, Baskija (Španija),
Češka, Finska, Flamska (Belgija), Francija, Luksemburg, Madžarska, Midi Pyrénées
(Francija), Nemčija, Poljska, Portugalska,
Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska,
Švica in Turčija. Seznam morebitnih drugih
sodelujočih držav/regij partneric bo objavljen
na http://www.mnt-era.net/call2010.
Vsaka država/regija partnerica razpisa
bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji
v mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne
organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega 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),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške že pridobili oziroma
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz državnega ali lokalnega proračuna,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
Dodatni pogoji, ki jih mora vloga izpolnjevati:
– pravočasno oddana predprijava za
projekt,
– pravočasno oddana končna prijava za
projekt.
Oddaja predprijave je pogoj za oddajo
končne prijave.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij
(v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj dva nacionalna partnerja iz 2 različnih
držav/regij partneric MNT-ERA.NET II, od
katerih mora biti 1 koordinator projekta. Partnerji iz držav/regij, ki niso članice 2. razpisa
MNT-ERA.NET II lahko sodelujejo v konzorciju kot dodatni partnerji, če zagotovijo
lastno financiranje.
Konzorcij mora v vlogi opisati komercializacijo pričakovanih rezultatov. Prikazane

morajo biti koristi mednarodnega sodelovanja vseh partnerjev.
Vodja slovenskega dela projekta mora
izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1
in 112/07).
Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri
mednarodnem projektu v okviru tega razpisa, morajo biti poimensko navedeni, njihove
kompetence morajo biti iz prijave projekta
jasno razvidne.
Zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli
od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen,
se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da
prijavitelj navaja napačne podatke, se vloga
zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja
ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni in to ugotovi kadarkoli v času
postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom
sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu z določili pogodbe.
4. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II bodo na proračunski postavki 5694 ˝Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja˝ namenjena
sredstva do 1.200.000,00 EUR. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS bo sofinanciralo najbolje ocenjene projekte do porabe sredstev,
vendar le, če se države partnerice soglasno
odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri
teh projektih. Izbrane projekte bo ministrstvo
sofinanciralo v višini do 65 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer vsak projekt največ
do višine 110.000 EUR letno.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013 in 2014. Sredstva za financiranje projektov v letih 2013 in
2014 bodo določena z aneksom k pogodbi,
skladno s proračunskimi možnostmi.
Predvideni rok začetka sofinanciranja je
1. 1. 2011. Rok trajanja izbranih projektov je
največ 36 mesecev (3 leta).
6. Upravičeni stroški in način sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Uredbo o normativih
in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04
in nasl.). Podrobneje so upravičeni stroški
in način financiranja opisani v razpisni dokumentaciji.
7. Prijava projektov
Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled predprijav projektov,
– 2. faza: končna prijava (''Full- Proposal''): preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in končna
prijava) sta obvezni za vsak projekt.
Podrobneje je postopek razpisa opisan
v razpisni dokumentaciji.
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7.1 Predprijava (Pre-proposal)
Popolna vloga predprijave projekta mora
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo,
oddano na spletni naslov http://www.mntera.net/call2010.
Rok za oddajo internetne predprijave
projekta (''Pre-Proposal'') je 12. 4. 2010 do
12. ure. Predprijavo projekta odda koordinator projekta.
7.2 Končna prijava (Full-proposal)
Poteka kot:
– prijava na mednarodni razpis in
– prijava na nacionalni razpis.
Ustrezno označena popolna vloga končne prijave projekta mora v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo na mednarodni razpis
in prijavo projekta na nacionalni razpis. Internetno prijavo odda koordinator mednarodnega projekta na spletni strani http://www.
mnt-era.net/call2010, prijavo projekta na nacionalni razpis pa vodja slovenskega dela
projekta odda Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS.
Rok za oddajo končne prijave projekta
(''Full-Proposal'') je 5. 7. 2010 do 12. ure.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Navodilo za prijavo na javni razpis
– Obrazce:
1. prijavni obrazec predprijave – Obrazec
1 – ''Pre-Proposal Form'' (Priloga 1),
2. prijavni obrazec končne prijave –
Obrazec 2 – ''Full-Proposal Form'' (Priloga 2),
3. finančni načrt projekta (Priloga 3),
4. obrazec slovenske prijave projekta
(Priloga 4),
5. osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 5),
6. ocenjevalni list MNT (Priloga 6).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS www.mvzt.gov.si
(Javni razpisi).
9. Postopek ocenjevanja oziroma izbire
projektov za sofinanciranje
9.1 Faza predprijave
Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo pregledata predprijave projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni
partnerji, in pripravita mnenje o posamezni
predprijavi projekta. Prijaviteljem bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative
MNT-ERA.NET II (TCT) posredoval poročilo z nasveti po elektronski pošti.
9.2 Faza končne prijave
9.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih predlogov projektov
bo izvedeno v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka na sedežu Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS.
9.2.2 Preverjanje formalnih pogojev
Vloga se šteje za formalno popolno, če
izpolnjuje pogoje iz točke 2 ter točke 5/II/2
Navodil za prijavo na javni razpis.
9.2.3 Strokovna presoja
Vloge, ki bodo pravočasne in popolne,
bodo ocenili nacionalni strokovnjaki v skladu
z določbami razpisa in razpisne dokumentacije.
Merila za izbor projektov: relevantnost
projekta; raziskovalna kakovost vsebine projekta; kakovost raziskovalne usposobljenosti
projektne skupine; upravljavska zmožnost,
uravnoteženost projektne skupine in realističnost ciljev; izkoriščanje rezultatov projekta.

Specifični ocenjevalni kriteriji so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Na osnovi dosežene ocene nacionalnih
delov projekta bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II
(TCT) predlagal posamezni državi/regiji partnerici, katere projekte naj sofinancira.
9.2.4 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se države
partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če države
partnerice ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih
nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa glede sofinanciranja slovenskega dela projekta obveščeni v roku 30 dni
od dokončne odločitve Transnacionalnega
koordinacijskega odbora iniciative MNTERA.NET II (TCT) o financiranju projektov.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
RS na tel. 01/478-46-24 (mag. Taja Cvetko)
in elektronskem naslovu taja.cvetko@gov.si
v poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 4300-106/2010-5
Ob-1670/10
Na podlagi Zakona o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015, Uradni list RS, št. 87/09, v nadaljevanju: Zakon), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in
109/08), Uredba Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih izjemah), (UL EU
L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008), Uredbe
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in
17/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 in 61/08), Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske
regije v obdobju 2010–2015, Sklep Vlade
RS št. 30301-2/2010/6, Navodila za delovanje Projektne pisarne Vlade RS v Pomurski regiji, št. 007-25/2009-38 z dne 29. 12.
2009, objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SVLR)
prvi javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij
podjetij in ustvarjanja novih delovnih
mest na območju izvajanja Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010–2015
Številka javnega razpisa: 4300-106/2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju
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izvajanja Zakona v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in ustvarjanja
novih delovnih mest pri vzpostavitvi novega
obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega
procesa v obstoječem obratu.
Nepovratna sredstva po tem javnem
razpisu se razpisujejo za obdobje 2010 in
2011.
Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu bodo dodeljena kot državna pomoč
– po shemi državne pomoči »Razvojne
podpore Pomurski regiji – regionalni cilj« (št.
sheme: BE01-1783262-2010) in
– po shemi državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji – majhna
in srednje velika podjetja« (št. sheme:
BE02-1783262-2010), ki predstavlja državno pomoč po pravilu »de minimis«.
Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:
– Sklop A: Sofinanciranje večjih začetnih
investicij podjetij, ki ustvarjajo nova delovna
mesta in
– Sklop B: Sofinanciranje manjših začetnih investicij podjetij.
2. Območje izvajanja zakona
Pomurska regija je po Zakonu območje
občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci,
Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma,
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob
Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
3. Razpoložljiva sredstva, vrednost sofinanciranja in vrednost projekta
3.1. Razpoložljiva sredstva
Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu je 7.160.000,00
EUR, in sicer:
– za sklop A: 5.000.000 EUR nepovratnih sredstev,
– za sklop B: 2.160.000 EUR nepovratnih sredstev.
Kolikor sredstva na posameznem sklopu
niso razdeljena med upravičence, se lahko
prenesejo na drug sklop. O prenosu sredstev med posameznimi sklopi odloča razpisna komisija.
3.2. Vrednost sofinanciranja in vrednost
projekta
Sklop A:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo prijavitelji s projekti, ki bodo
odprli najmanj 1 novo delovno mesto na
50.000 EUR nepovratnih sredstev v obdobju 3 let po zaključku investicije in katerih
vrednost sofinanciranja investicije ne bo
presegla 500.000 EUR. Najnižja vrednost
sofinanciranja začetne investicije znaša
50.000 EUR.
Sklop B:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo prijavitelji s projekti, katerih
vrednost sofinanciranja investicije ne bo
presegla 50.000 EUR. Najnižja vrednost sofinanciranja investicije znaša 10.000 EUR.
3.2.1. Zgornja meja intenzivnosti
1. Zgornja meja intenzivnosti državne
pomoči (velja za oba sklopa) lahko znaša
do 30% upravičenih stroškov investicij ali
stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo
v bruto ekvivalentu dotacije. Za srednja podjetja se tako določena zgornja meja lahko
poveča za 10 odstotnih točk in za mala podjetja 20 odstotnih točk, razen za podjetja, ki
poslujejo v sektorju transporta.
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2. Zgornja meja intenzivnosti državne
pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena po več shemah hkrati.
3. Državna pomoč za investicijo se ne
sme združevati z državno pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na
iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti, določeno
v točki 1 tega poglavja.
4. Prijavitelj mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.
5. V primeru dvoma glede upravičenosti
lahko SVLR zahteva dodatna pojasnila ali
dokazila.
4. Upravičeni in neupravičeni prijavitelji
ter neupravičeni projekti
4.1 Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji po tem javnem razpisu so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo ne glede
na njihovo pravno obliko, imajo registriran
sedež na območju izvajanja Zakona in začetno investicijo v celoti izvajajo na območju
izvajanja Zakona ter:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (po Zakonu o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah – uradno prečiščeno besedilo (ZPRPGDT – UP), Uradni list RS,
št. 44/07),
– niso insolventni glede na 2. točko 3.
odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 126/07),
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– niso podružnica,
– njihove dejavnosti niso izločene iz
shem državnih pomoči v Evropski uniji.
Prijavitelji morajo imeti pravno, finančno
in operativno sposobnost za izvedbo projekta.
4.2. Neupravičeni prijavitelji
Neupravičeni prijavitelji po tem javnem
razpisu so:
– podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo
kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode, ter proizvode,
ki ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504
za plutaste izdelke;
– podjetja, ki imajo kot dejavnost registrirano ribištvo ali premogovništvo;
– podjetja, ki imajo kot dejavnost registrirano jeklarstvo ali železarstvo;
– podjetja, ki imajo kot dejavnost registrirano proizvodnjo sintetičnih vlaken;
– podjetja z večinskim deležem javne
lastnine;
– podjetja, ki ustvarjajo večino prihodkov
s področja trgovine;
– podjetja, ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (UL C 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (uradno preči-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ščeno besedilo) (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo); mala in srednja podjetja, ki delujejo
manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij,podjetja v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
4.3. Neupravičeni projekti
Neupravičeni projekti po tem javnem razpisu so:
– projekti, ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo,
– projekti, ki lahko kandidirajo na razpisih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano iz naslova Programa razvoja
podeželja 2007–2013 za ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom.
5. Obdobje upravičenosti stroškov sofinanciranja
Začetek izvajanja projekta začetne investicije in začetek obdobja upravičenosti
stroškov je datum izdaje Sklepa o dodelitvi
sredstev. Začetek obdobja upravičenih stroškov je datum Sklepa o dodelitvi sredstev.
Ne glede na določilo prvega odstavka
tega poglavja so stroški pripravljalnih študij
in svetovanj, povezani z začetno investicijo
(samo za sklop B) upravičeni od datuma
oddaje vloge.
Ne glede na določilo prvega odstavka
tega poglavja so stroški dela na novo zaposlenih delavcev, povezanih z izvedbo
projekta začetne investicije, upravičeni od
datuma oddaje vloge.
Začetne investicije podjetij morajo biti zaključene najkasneje do 31. 12. 2011. Sredstva, ki so odobrena za tekoče leto, morajo
biti tudi porabljena v tekočem letu.
Stroški prijavitelja, ki so nastali po oddaji
vloge za pripravljalne študije in svetovanja
(sklop B) ter stroški dela na novo zaposlenih
delavcev, povezanih z izvedbo projekta začetne investicije, ne bodo povrnjeni če
– ne bo odobreno sofinanciranje projekta,
– se razpis razveljavi.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
6.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
1. stroški nakupa zemljišč,
2. stroški gradnje in nakupa objektov,
3. stroški nakupa strojev in opreme,
4. stroški nematerialnih naložb,
5. stroški dela na novo zaposlenih delavcev povezani z izvedbo projekta začetne
investicije,
6. stroški pripravljalnih študij in svetovanj, povezani z začetno investicijo, ki
jih zagotovijo zunanji svetovalci (samo za
sklop B).
Podrobnejša specifikacija posameznih
upravičenih stroškov je opredeljena v podpoglavju 6.3 Specifikacija kategorij upravičenih stroškov Navodilih za prijavitelje.
6.2. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti
namen že pridobljeno iz drugih javnih virov
(s čimer bi skupna državna pomoč presegla
dovoljeni delež investicije),
– stroški predelave in trženja kmetijskih
pridelkov ter proizvodov, katerim je znesek

pomoči določen na podlagi cene ali količine
kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, ki trži
ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode,
– stroški predelave in trženja kmetijskih
pridelkov ter proizvodov, kadar je dodelitev
pomoči pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce,
– stroški aktivnosti povezanih z izvozom,
ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje
distribucijskega omrežja ali na druge tekoče
izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– stroški nakupa transportne opreme
(premično premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– nakup zemljišča v znesku, ki presega
10% skupnih upravičenih izdatkov začetne
investicije in
– davek na dodano vrednost.
7. Merila za izbor projektov
Tabela 1: merila za sklop A
Merilo
1
2
3
4

Dejavnost
Zaposlovanje
Tehnologija
Tržni in ekonomski
elementi projekta
5 Lokacija
6 Vpliv na okolje
Skupaj

Najvišje
možno
število točk
5
30
30
20
5
10
100

Tabela 2: merila za sklop B
Merilo
1
2
3
4

Dejavnost
Zaposlovanje
Oprema/tehnologija
Vpliv na okolje
Skupaj

Najvišje
možno
število točk
5
38
39
18
100

Merila so podrobneje opredeljena v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 8 Merila za
izbor projektov.
8. Popolnost vloge
8.1. Splošna določila
Vloga je popolna, če vsebuje:
1. en izvirnik izpolnjenih obrazcev v tiskani obliki,
2. eno elektronsko različico izpolnjenih
obrazcev na CD-romu ali na USB ključu,
3. zahtevano dokumentacijo.
Razpisni obrazci ne smejo biti ročno izpolnjeni, razen podpisov odgovorne osebe.
Vloga – obrazci in priložena dokumentacija – mora biti v slovenskem jeziku.
Elektronska verzija mora vsebovati vse
dokumente. Elektronska različica izpolnjenih razpisnih obrazcev mora biti enaka tiskani različici. V primeru razlik se upošteva
vloga v tiskani obliki.
8.2. Priprava popolne vloge
Prijavitelj mora do predpisanega roka za
oddajo vlog predložiti vlogo v pravilno opremljeni, zapečateni ovojnici.
Vloga mora vsebovati izpolnjene natisnjene, s strani odgovorne osebe podpisane
in žigosane obrazce, zvezane v skupen dokument po naslednjem vrstnem redu:
1. Prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 1) in zahtevane priloge:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
a) izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list,bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 potrjene
s strani AJPES-a, 2009 podpisane s strani
odgovorne osebe v podjetju),
b) v primeru gospodarskih družb BON1/2,
v primeru samostojnih podjetnikov potrdilo
DURS o plačanih prispevkih in davkih.
2. Izjava prijavitelja (razpisni obrazec
št. 2).
3. Dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 3) s prilogami:
a) v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe
o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča),
kolikor pogodbe o nakupu nepremičnine še
ni, pa predpogodbo ali pismo o nameri s potrdilom neodvisnega usposobljenega cenilca
ali pooblaščenega uradnega organa o vrednosti kupljene nepremičnine,
b) kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe
o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in
soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji. Kolikor je nakup zemljišča šele predmet investicije, te priloge v vlogi ni potrebno
predložiti,
c) v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno
dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS,
št. 102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46),
d) za investicijske projekte za Sklop A je
potrebno predložiti:
– DIIP če je vrednost investicije nižja ali
enaka 500.000 EUR,
– DIIP in IP če je vrednost investicije med
500.000 in 2.500.000 EUR ter
– DIIP, IP in PIZ če je vrednost investicije
višja od 2.500.000 EUR;
e) za investicijske projekte za Sklop B je
potrebno predložiti:
– DIIP in IP če je vrednost investicije med
500.000 in 2.500.000 EUR ter
– DIIP, IP in PIZ če je vrednost investicije
višja od 2.500.000 EUR.
4. Osnutek pogodbe (razpisni obrazec
št. 4). Priložen mora biti neizpolnjen, a na
vsaki osnutka pogodbe parafiran s strani
odgovorne osebe in žigosan obrazec.
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2010, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2009, priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2009.
Kot formalno popolna se šteje tudi tista
vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na
podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena. Kadar obrazce vloge ali priloge vloge podpiše pooblaščena oseba odgovorne
osebe, je obvezna sestavina vloge pisno
pooblastilo za podpis.
Podrobnosti o izpolnjevanju obrazcev so
navedene v Navodilih za prijavitelje, v poglavju 10.2. Priprava popolne vloge.
9. Odpiranje in pregled vlog ter izbor
projektov
9.1. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene.
9.2. Izbor projektov
Postopek izbora projektov bo potekal
v dveh fazah:

– formalna in vsebinska popolnost ter
preverjanje upravičenosti ter
– ocenjevanje na podlagi meril za izbor
projektov iz poglavja Merila za izbor projektov (poglavje 7 v javnem razpisu, oziroma
natančnejše opredelitve v Navodilih za prijavitelje, poglavje 8).
9.2.1. Formalna in vsebinska popolnost
ter preverjanje upravičenosti vlog
Po evidentiranju prejetih vlog bo razpisna
komisija izvedla preverjanje formalne in vsebinske popolnosti ter upravičenosti vlog.
Prijavitelji vlog, pri katerih bo ugotovljena
formalna in/ali vsebinska nepopolnost, bodo
v roku 8 dni po odpiranju pozvani k dopolnitvi vloge. Vlogo bo moral prijavitelj dopolniti
v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
9.2.1.1. Zavrženje vlog
a) Vloga bo zavržena brez poziva za
dopolnitev, če:
1. ni bila poslana pravočasno,
2. ovojnica ni pravilno označena,
3. je prijavitelj na isti rok poslal dve vlogi
ali več oziroma kandidiral z dvema projektoma ali več – vse vloge, ki jih bo poslal na ta
rok bodo zavržene. Prijavitelj lahko kandidira z eno vlogo na naslednjem roku,
4. je bila prijavitelju v okviru enega odpiranja vloga odobrena oziroma so mu bila
dodeljena nepovratna sredstva za projekt
bodo zavržene vse vloge, ki bi jih poslal na
naslednja odpiranja,
5. so bili obrazci ročno izpolnjeni namesto da bi bili natipkani,
6. ni bila predložena v slovenščini,
7. ni bil priložen razpisni obrazec št. 3
(Dispozicija projekta),
8. ni bil priložen investicijski dokument
skladno z Navodili za prijavitelje, poglavje
10. Popolnost vloge; 10.2. Priprava popolne
vloge; točka 3 – priloge razpisnega obrazca
št. 3 – Dispozicija projekta, točki d) in e),
9. ne izpolnjuje pogojev upravičenosti
(roki, namen …).
b) Vloga bo zavržena, če ne bo dopolnjena v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge, ali če bo dopolnitev nepopolna
ali neustrezna.
9.2.1.2. Zavrnitev vloge
Vloga bo zavrnjena, kolikor:
1. vsebinsko ne bo ustrezala razpisnim
pogojem,
2. pri ocenjevanju ne bo dosegla vsaj 50
točk za sklop A in vsaj 40 točk za sklop B,
3. ne bo več razpoložljivih sredstev.
9.2.2. Ocenjevanje na podlagi meril za
izbor projektov
Formalno in vsebinsko popolne ter namensko ustrezne vloge, oziroma prijavljene
projekte, bo komisija za ocenjevanje vlog
ocenila v skladu z merili iz poglavja Merila
za izbor prijaviteljev (javni razpis – poglavje
7, Navodila za prijavitelje – poglavje 8).
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo komisija
za ocenjevanje vloge razvrstila v prioritetno
listo glede na zbrano število točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe
sredstev. Prednost pri izboru za dodelitev
razpisanih sredstev bodo imeli projekti, ki
bodo ocenjeni z višjim številom točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj
posameznega roka odpiranja vlog dosegli
enako število točk, bodo imeli prednost pri
izbiri tisti projekti, ki bodo ocenjeni z višjim
številom točk po sledečih meril za izbor vlog,
po naslednjem vrstnem redu meril – velja za
oba sklopa:
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1. število novih ustvarjenih delovnih mest
(merilo št. 2),
2. delež vrednosti investicije v tehnologijo. (merilo št. 3).
V primeru, da projekti tudi po teh merilih
dosežejo enako število točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt:
1. ki ustvarja več delovnih mest,
2. pri katerem je delež vrednosti investicije v tehnologijo višji.
V primeru enakega števila točk tudi po
upoštevanju vseh teh kriterijev bo vrstni red
med projekti z enakim številom točk komisija za ocenjevanje vlog ocenila na osnovi
regionalnih kriterijev (Razpisni obrazec št. 3,
Dispozicija projekta, točka 12).
Vloge oziroma projekte se ocenjuje
v okviru vsakega odpiranja, do porabe celotnih razpoložljivih sredstev po tem javnem
razpisu. Kolikor bodo sredstva že po prvem
ali drugem odpiranju razdeljena, bodo nadaljnja odpiranja preklicana (obvestilo o tem
bo objavljeno na spletni strani SVLR in RRA
Mura).
Pred dodelitvijo sredstev bo SVLR seznanila Medresorsko komisijo za usklajevanje ukrepov razvojne podpore v Pomurski regiji (imenovala vlada RS s sklepom
št. 01201-18/2009/4 z dne 24. 12. 2009).
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. besedilo javnega razpisa,
2. navodilo za prijavitelje,
3. obrazce za pripravo vloge:
– prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 1),
– izjava o strinjanju z razpisanimi pogoji
(razpisni obrazec št. 2),
– dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 3),
– osnutek pogodbe (razpisni obrazec
št. 4),
– obrazec pravilne opreme ovojnice (razpisni obrazec št. 5).
4. Seznam obstoječih poslovnih in obrtnih con na območju izvajanja Zakona.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjih spletnih naslovih:
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/
in
http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi
potencialne zahteve prijavitelja, poslane na
elektronski naslov: info@rra-mura.si.
11. Dodatne informacije
V času trajanja javnega razpisa se lahko
pošiljajo vprašanja po elektronski pošti na
naslednji elektronski naslov: Regionalna razvojna agencija RRA MURA, Lendavska 5a,
Murska Sobota, kontaktna oseba: Vesna Vitez Gomboši, e-pošta: info@rra-mura.si.
Odgovori
na
pogosta
vprašanja
bodo objavljeni na spletnih straneh
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_
vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in http://www.
svlr.gov.si/si/javni_razpisi/.
12. Rok in način prijave
Vsak prijavitelj se lahko prijavi na ta razpis samo z enim projektom.
Vloga je lahko oddana osebno ali poslane po pošti. Roki za oddajo vlog v okviru
tega javnega razpisa so:
1. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 15. 3. 2010, osebna dostava: 16. 3.
2010 do 14. ure,
2. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 3. 6. 2010, osebna dostava: 4. 6.
2010 do 14. ure,
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3. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 2. 9. 2010, osebna dostava: 3. 9.
2010 do 14. ure.
V primeru sprememb rokov bodo
le-te objavljene na spletnih straneh
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_
vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in http://www.
svlr.gov.si/si/javni_razpisi/.
Vloga na razpis mora biti oddana zaprta
in pravilno označena. Ovojnica je pravilno
označena, če vključuje vse naslednje elemente:
a) naslov, kamor se oddaja vloga: Služba
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana,
b) polno ime in naslov prijavitelja,
c) besedilo: »Ne odpirajte – Javni razpis
št. 4300-106/2010«
V primeru osebne dostave je vlogo potrebno dostaviti na gornji naslov, v glavno
pisarno SVLR: 4. nadstropje, soba 421. Dostava je možna vsak delovni dan med 8.30
in 14. uro.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na
javni razpis (razpisni obrazec št. 5), ki ga
lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice.
Vloga mora biti v slovenskem jeziku, finančni izračuni pa morajo biti v evrih
(EUR).
13. Obravnava vlog in izbor projektov
Komisija bo odprla vloge v roku 8 dni od
datuma za oddajo vlog. Prijavitelji, katerih
vloge bodo formalno in/ali vsebinsko nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi v roku 8 dni
od odpiranja vloge. Vloge bodo morale biti
dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva
k dopolnitvi.
Prijavitelji bodo s Sklepom obveščeni o odobritvi, zavrnitvi ali završbi vloge,
v 60 dneh od datuma prejema zadnje popolne vloge.
V Sklepu o dodelitvi sredstev bodo za
odobrene projekte navedene informacije
o nadaljnjih korakih za sklepanje pogodb.
14. Spremembe javnega razpisa, vprašanja in odgovori: v primeru, da bi se javni
razpis in/ali njegova razpisna dokumentacija
spremenila pred datumom zaključka javnega
razpisa, bodo popravki objavljeni vsaj 5 dni
pred rokom za oddajo vloge na spletnih straneh (če bo spremenjena samo razpisna dokumentacija): http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/
in http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/.
15. Druge določbe: rezultati tega
javnega razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_
vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in http://www.
svlr.gov.si/si/javni_razpisi/, po podpisu pogodb o sofinanciranju.
16. Pritožbeni postopek
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in da je upravičen do pridobitve razpisanih sredstev, vendar mu sredstva niso bila dodeljena, lahko,
v roku 8 dni od prejema Sklepa, vloži pritožbo.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbor projektov. Naslovi jo: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotniko-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
va 28, Ljubljana, s pripisom: »Pritožba na
sklep – javni razpis št. 4300-106/2010« in
navedbo številke sklepa na katerega vlaga
pritožbo ter s polnim nazivom in naslovom
pošiljatelja.
Služba Vlade za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 410-11/2010
Ob-1561/10
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 56/02 – ZJU
127/06 – ZJSP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08, 49/09), Odloka
o proračunu Občine Krško za leto 2009 (Uradni list RS, št. 8/09, 41/09, 56/09, 81/09) in
35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in
57/06), objavljam
javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih in častnikih združenj,
ki delujejo v javnem interesu
v Občini Krško za leto 2010
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in častniških
združenj, ki so se izvajali v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka
tega razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:
– izvajanje letnih programov veteranskih
in častniških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo veteranska
in častniška društva na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od dneva objave
tega razpisa,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in
jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno
(vključujejo zgolj materialne stroške),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini,
– da se povezujejo z zvezo ali združenji
na nivoju države.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj, je 16.700,00 na proračunski postavki 1136 – Dotacije organizacijam
in društvom. Sredstva se delijo na podlagi
meril, ki so sestavni del tega razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za oddajo zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev
je 30. 11. 2010 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Pogoji in merila pogoji za dodeljevanje sredstev
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj sta:
– vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa,

– vlagatelji, je redno oziroma v celoti
izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. število članov s statusom,
2. program dela,
3. opisane in časovno opredeljene so
vse aktivnosti programa,
4. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov/uporabnic oziroma članstva,
5. potencialni uporabniki /uporabnice
programa so jasno opredeljeni,
6. program vključuje ustrezno število
uporabnikov/uporabnic glede na predstavljeno zasnovo programa,
7. uporabniki/uporabnice imajo možnost aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi programa ter so seznanjeni
z možnostjo pritožbenega postopka,
8. pri izvajanju programa sodelujejo
tudi prostovoljci/prostovoljke,
9. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki izvajanja programa, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov.
Vsako posamezno merilo je ovrednoteno
s točkami od 0 do 3. Če program prejme
0 točk pri 9. merilu, izpade iz nadaljnjega
postopka.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati
te pravice ponovno preko tega razpisa. Prav
tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena
sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati
z istim programom in aktivnostmi za druga
sredstva iz proračuna Občine Krško.
Način točkovanja:
Za vsa merila bo točkovanje sledeče:
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke

ne izpolnjuje
slabo izpolnjuje
ne izpolnjuje v celoti
povsem izpolnjuje

3. Merila za dodelitev sredstev:
Maksimalno število doseženih točk je 27.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 15 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 15 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 9 – finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih
sredstev proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu z merili. Prednost
pri izboru za dodelitev sredstev bodo imeli
programi, ki bodo dosegli višje število točk.
Komisija bo pri določitvi višine sredstev
upoštevala dosežene točke, nujen obseg
materialnih stroškov programa, nujnost posameznega stroška programa za izvajanje
programa, primerjavo višine stroškov na
uporabnika med posameznimi istostnimi
programi, aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, vsebinsko poročilo
o delu društva ter finančno poročilo o delu
društva za preteklo leto, vsebinski plan
dela društva za leto 2010 ter preglednost
finančnega plana za program dela društva
v letu 2010. Ob upoštevanju vseh kriterijev,
bo komisija pripravila predlog za dodelitev
sredstev.
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VII. Vsebina vloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na
razpis, je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije
k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa. Vlogi se priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati naslednje obvezne priloge:
1. kopijo odločbe o vpisu društva v register društev (kolikor prijavitelj tega dokazila
ne bo priložil, ga bo pridobila komisija po
ur. dolžnosti),
2. pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2009,
3. pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2009,
4. pregleden vsebinski program dela društva za leto 2010,
5. pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2010,
6. izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave: vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
12. marca 2010, na naslov: Občina Krško,
Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Ne odpiraj
–vloga javni razpis »
IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško
v roku petih delovnih dni od poteka roka za
oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo
imenuje župan.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
7. Upravičencu bodo sredstva nakazana
30 dan po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu
s sklenjenimi pogodbami.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka
s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so
odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od
dneva prejema sklepa, na župana Občine
Krško. Prepozno vložene pritožbe se za-

1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen
Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen: sredstva se namenijo za modernizacijo kmetijskih gospodarstev, izboljšanje
konkurenčnosti in izboljšanju velikostne in
posestne strukture zlasti kmetij, ki jim je
kmetijska dejavnost edini vir preživetja.
Cilj: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih
razmer ali standardov za boljše počutje živali.
Višina pomoči:
– do 30% na ostalih območjih,
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih
z omejenimi dejavniki,
– do 40% na ostalih območjih ali do 50%
upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih z omejenimi
dejavniki kadar je upravičenec mlad kmet.
Pomoč se odobri kolikor so naložbe opredeljene v poslovnem načrtu in se izvaja v petih
letih od vzpostavitve ali prevzema kmetijskega gospodarstva,
– nakup kmetijskih zemljišč do višine
10% upravičenih stroškov celotne naložbe,
če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del
celotne investicije,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
posamezno naložbo je 2500 €,
– najvišji znesek naložbe za dostope do
kmetijskih gospodarstev ali zemljišč (privatne poti) je 10.000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena
skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– končana naložba mora izpolnjevati
novo uvedene minimalne standarde glede
okolja, higiene in dobrega počutja živali,
– naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki
so sestavni del novogradnje hleva, morajo
dosegati standarde nitratne direktive,
– naložba mora izpolnjevati enega izmed
ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, razen pri kmetijskih
poslopjih, če gre za nadomestitev objekta
starejšega od 30 let, oziroma popolna prenova poslopja,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
Vrste pomoči:
A. – naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke,
rejo),
– naložbe v skladišča za krmo, vključno
s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte in opremo za pridelavo,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo,
B. nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije,
C. prva postavitev ali obnova travniških
sadovnjakov,
D. naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obore,
E. naložbe v agromelioracijska dela na
kmetijskih zemljiščih (stroški drenažnih del

vržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije: razpisno dokumentacijo
ki vsebuje javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka
prijavnega roka, dvignejo v času uradnih
ur, v Kabinetu župana Občine Krško in na
spletni strani www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Metka Resnik, tel.
07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 430-0004/2010-1
Ob-1562/10
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08), 7. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš
časopis, št. 252/99), Odloka o proračunu
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto
2009 (Uradni list RS, št. 12/09) in Pravilnika
o ukrepih za razvoj podeželja na območju
Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta
2008 do leta 2013 (Uradni list, št. 25/08,
1/09) objavlja Občina Dobrova - Polhov
Gradec
javni razpis
za sofinanciranje programa
pospeševanja in ohranjanja kmetijstva
v Občini Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2010
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Dobrova
- Polhov Gradec za leto 2010.
Sredstva se namenijo za:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES:
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen
Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006).
1.2. Ohranitev podeželske dediščine
(5. člen uredbe komisije (ES) 1857/2006).
1.3. Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
Komisije (ES) št. 1857/2006).
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov:
1.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (ukrep de minimis).
1.2. Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis).
1.3. Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis).
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči:
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol.
II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so podjetja,
v katerih število zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in imajo sedež v Občini Dobrova Polhov Gradec. Med ta podjetja (mikropodjetja, kot so opredeljena v Uredbi Komisije
(ES) št. 70/2001) se uvrščajo tudi kmetijska
gospodarstva. Upravičenci so natančneje
opredeljeni pri posameznem ukrepu.
Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so
v težavah.
III. Ukrepi in pogoji za pridobitev pomoči:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES
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in čiščenja vodnih jarkov niso opravičljivi
stroški),
F. naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in zemljišč (dovozne poti, poljske poti),
G. naložbe v nakup novih ali rabljenih
kmetijskih strojev.
Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja nepremičnine,
– stroški nakupa novih ali rabljenih kmetijskih strojev in kmetijske opreme vključno
z računalniško opremo,
– stroški postavitve in obnove travniških
sadovnjakov,
– stroški opreme za vzpostavitev nadzorovane paše domačih živali in gojene divjadi, vključno z oskrbo živali z vodo (nakup
pašnega aparata, ograd, obor in opreme za
oskrbo živali z vodo na pašniku),
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč,
v višini 10% opravičljivih stroškov celotne
investicije,
– stroški ureditve privatnih cest do kmetije,
– stroški agromelioracijskih del povezanih z ravnanjem terena in vzpostavitvijo
travinj,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov (honorarji arhitektov, študij
izvedljivosti).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– nakup in zasaditev letnih rastlin,
– nakup živali,
– stroški za drenažna dela, opremo za
namakanje in namakalna dela,
– naložbe za nadomestitev,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki
jih je upravičenec že izvedel, ali je z izvedbo
pričel pred odobritvijo sredstev,
– samostojne naložbe ali obnove gnojne
jame in gnojišča niso upravičeni stroški. Ti
stroški so upravičeni le, če so sestavni del
novogradnje hleva,
– samostojen nakup kmetije in kmetijskih
zemljišč,
– naložba ni upravičena, če je namenjena proizvodnji proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– ne glede na vir dodeljene pomoči (lokalni, državni ali evropski viri), najvišji znesek
dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 € v kateremkoli
obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €,
če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi (OMD).
Ciljna skupina (upravičenci): upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva,
vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.2 Ohranitev podeželske dediščine
(5. člen uredbe komisije (ES) 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za ohranjanje tradicionalne krajine in stavb na območjih določenih v Strokovnih zasnovah
s področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Cilj: ohranjati tradicionalno izročilo in krajino na podeželju.
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah namenjenih ohranjanju neproizvodne
dediščine na območjih z omejenimi dejavniki
(ali do 50% na območjih izven OMD),
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– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na
proizvodnih kmetijskih poslopjih na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50% na območjih izven OMD), če naložba ne povzroči
povečanja proizvodnje zmogljivosti,
– do 60% dodatnih stroškov nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov na
območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50%
na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena
skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti skladna z izdanimi
kulturno varstvenimi pogoji,
– objekt ali območje kjer stoji objekt mora
biti vključen v Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za območje
Občine Dobrova - Polhov Gradec. Kolikor
ni vključen v Strokovne zasnove mora imeti
mnenje območnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je objekt z vidika varovanja kulturne dediščine pomemben,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki objekta
proizvodne ali neproizvodne dediščine.
Vrste pomoči:
A. zunanja obnova kmetijskih poslopij,
B. zunanja obnova pomožnih kmetijskih
objektov,
C. zunanja obnova ostalih objektov
neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na
kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti).
Opravičljivi stroški:
– stroški zunanje obnove kmetijskih poslopij,
– stroški zunanje obnove pomožnih kmetijskih objektov,
– stroški zunanje obnove ostalih nepro
izvodnih objektov, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke,
zgodovinske znamenitosti),
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo obnove (vključno s stroški honorarjev
arhitektov, študij izvedljivost).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– naložbe v stanovanjske objekte na
kmetiji.
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva,
s sedežem Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.3 Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen: pri programu izobraževanja
kmetov se sofinancirajo izobraževanja in
usposabljanja kmetov in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega
izobraževanja.
Cilj: dvig usposobljenosti članov kmetijskega gospodarstva z različnimi oblikami
informiranja in usposabljanja ter izboljšanje
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v obliki
subvencioniranih storitev in ne sme vklju-

čevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja usposabljanje
kmetov mora k vlogi priložiti letni program
izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje
mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem
upravičencem na območju občine,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije,
članstvo v takih skupinah, ne sme biti pogoj
za dostop do storitev.
Vrste pomoči:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in kmetijskih delavcev,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja
(npr. davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje),
– na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Opravičljivi stroški:
– stroški organiziranja programa usposabljanja ali izobraževanja,
– na področju organizacij forumov, tekmovanj, razstav in sejmov: stroški organizacije tekmovanj, sejmov, strokovnih ekskurzij, stroški udeležbe na strokovnih posvetih,
forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če
so namenjeni izobraževanju, usposabljanju,
posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi, stroški simboličnih nagrad podeljenih
v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na
zmagovalca,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na
običajne operativne stroške podjetja kot so
računovodske storitve, davčno svetovanje,
ipd),
– stroški izdaje publikaciji, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so
izvajalci storitev, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti namenov točke 1.3 in katerih
storitve so namenjene članom kmetijskih gospodarstev območja občine.
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (ukrep de minimis)
Namen:
Posestna struktura kmetijskih gospodarstev v občini je razmeroma slaba, hkrati je
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veliko osamljenih kmetij. Dodaten vir zaslužka lahko te kmetije najdejo v novih dejavnostih, s čemer izboljšajo svoj ekonomski
položaj. Poleg izboljšanja ekonomskega položaja kmetij je namen ukrepa tudi ohranjaje
poseljenosti podeželja.
Cilji:
Ustvarjanje pogojev in možnosti za nova
delovna mesta ter realizacijo poslovnih idej
članov kmetijskega gospodarstva. Ukrep je
namenjen naložbam potrebnim za začetek
opravljanja nekmetijske dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 40% na območjih
izven OMD),
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet (ali do
50% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5000 €.
Vrste pomoči:
– predelava kmetijskih pridelkov, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gob,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– turizem na kmetiji (gostinska, nastanitvena in negostinska dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi
znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– ribogojstvo in predelava sladkovodnih
rib,
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov,
urejanju prostora in varstvu okolja,
– izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje določene dejavnosti (registracija pro
izvodnega obrata, izobrazba nosilca, registracija dopolnilne dejavnosti …),
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
Opravičljivi stroški
– stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki je namenjen opravljanju dopolnilne
dejavnosti,
– stroški nakupa nove ali rabljene opreme in strojev, vključno z računalniško opremo, namenjeno opravljanju dopolnilne dejavnosti,
– drugi stroški povezani s pripravo in
izvedbo projektov.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– honorarji arhitektov, študije izvedljivosti,
– preproste naložbe (naložba v objekt
ali opremo ne sme le nadomestiti starega
objekta opreme, brez povečanja proizvodnje
zmogljivosti),

čini Dobrova - Polhov Gradec, ki kmetujejo
skladno z načeli dobre prakse.
2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis)
Namen: pri programu usposabljanja in
izobraževanja se financirajo programi usposabljanja ali izobraževanja, ki je namenjeno
dopolnilni dejavnosti, udeležbi na seminarjih,
in organizacija strokovnih seminarjev preko
pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja, namenjenih
dopolnilnim dejavnostim na kmetiji.
Cilj: povečati konkurenčnost kmetijskih
gospodarstev s spodbujanjem registracije
dopolnilnih dejavnosti.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje ali
usposabljanja, mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje,
mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem
upravičencem na območju občine,
– upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev različnih usposabljanj in izobraževanj, to dokazujejo z dokazilom o udeležbi
na izobraževanju ali usposabljanju in dokazilom o uspešnem zaključku usposabljanja.
Vrste pomoči:
– organizacija in udeležba izobraževanje
in usposabljanje odraslih,
– organizacija in udeležba na forumih,
– organizacija strokovnih ekskurzij,
– organizacija tekmovanj in razstav in
sodelovanje na njih,
– organizacija sejmov in sodelovanju na
sejmih,
– svetovalne storitve kmetom,
– priprava publikacij, brošur, letakov,
– vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
– stroški usposabljanja ali izobraževanja,
– stroški organiziranja izobraževanja ali
usposabljanja,
– stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na
običajne operativne stroške podjetja kot so
računovodske storitve, davčno svetovanje,
ipd),
– stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejemski
predstavitvi,
– stroški informiranja preko medijev in
drugih dejavnosti povezanih z informiranjem,
– stroški simboličnih nagrad podeljenih
v okviru tekmovanj do 100€ na nagrado na
zmagovalca.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški,
– stroške izobraževanj za pridobivanje
certifikatov nove dopolnilne dejavnosti na
kmetiji mora upravičenec vrniti skupaj za zamudnimi obrestmi, če dopolnilna dejavnost
ni bila registrirana v treh letih po prejemu
sredstev.

– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina (upravičenci):
– člani družine, ki so fizične osebe in
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnost,
– podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so
registrirana za opravljanje naštetih dopolnilnih dejavnosti,
– skupine proizvajalcev, ki skupaj investirajo v dopolnilno dejavnost.
2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis)
Namen: nezadostna odprtost gozdov
z gozdnimi prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta stroške povezane s pridobivanjem lesa, kar vpliva na
nekonkurenčnost gozdarstva
Cilj:
– izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
– izboljšanje dohodkovnega položaja pri
lastnikih gozdov,
– razvoj novih proizvodov ter uvajanje
novih proizvodnih tehnologij,
– izboljšanje varnosti pri delu,
– modernizacija proizvodnje,
– večja odprtost gozdov.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 30% na območjih
izven OMD),
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah, kadar je upravičenec mlad kmet (ali do
40% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
2500 €.
Vrste pomoči:
– naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
– naložbe v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme za delo v gozdu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– sofinancirajo se naložbe v zasebne
gozdove,
– upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda,
– upravičenost gradnje gozdne vlake
mora potrditi Zavod za gozdove RS,
– naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko upravičena,
– stroški nakupa in dobave opreme, stroški usposabljanja,
– za nakup strojev ali opreme za delo
v gozdu, mora imeti vlagatelj v lasti najmanj
5 ha gozda.
Opravičljivi stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake,
– splošni stroški povezani s pripravo projekta,
– stroški nakupa in dobave opreme.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– pri naložbi v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme niso upravičeni stroški za
nakup mehanizacije za strojno sečnjo,
– DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec,
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina:
Upravičenci do sredstev so zasebna
kmetijska gospodarstva, registrirana v Ob-
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Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci do sredstev so vsi člani
kmetijskega gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost ali jo nameravajo
registrirati v treh letih, organizatorji izobraževanj in usposabljanj, ki delujejo na območju
občine, lahko tudi izven občine.
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči:
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol
Namen: finančna pomoč je namenjena
popularizaciji poklicnega, srednje šolskega,
visokošolskega ali univerzitetnega študija
na kmetijskih programih poklicnih srednjih
šol in univerz.
Cilj: spodbujati mlade, predvsem bodoče
nosilce kmetijskih gospodarstev, da se odločajo za šolanje na kmetijskih šolah, s čemer
želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo
na kmetijah.
Višina pomoči:
– do višine 450 € na dijaka in študenta
v tekočem šolskem letu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član
je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev,
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem letu,
– redno vpisan v srednješolski program
ali univerzitetni študij v tekočem šolskem
letu.
Vrste pomoči:
– enkratna pomoč dijakom in študentom
kmetijskih šol in univerz.
Omejitve:
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom
in študentom, ki niso vpisani v kmetijske
šole,
– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti
letnik in študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.
Ciljna skupina (upravičenci)
Dijaki in študentje kmetijskih šol in univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega gospodarstva.
IV Merila: merila so natančneje opisana
v razpisni dokumentaciji.
V. Višina razpisanih sredstev: sredstva
bremenijo proračunsko postavko 11003 Proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za
leto 2010. Okvirna višina razpisanih sredstev je 48.000 €.
VI. Omejitve
Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so
nastali po datumu odobritve sredstev in so
bili plačani do predložitve zahtevka.
Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu, je 50€.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, ki ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov izven Občine Dobrova - PolhovGradec.
Kolikor bo na razpis prispelo več vlog,
kot je na razpolago sredstev, se bo odstotek
pomoči sorazmerno znižal.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.dobrova-polhovgradec.si ali na
sedežu občine. Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na elektronski naslov: info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
elektronski pošti. Kontaktna oseba občinske
uprave za informacije je Helena Čuk.
VIII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na sedežu občine.
Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina Dobrova - Polhov
Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova,
s pripisom: »Ne odpiraj, Javni razpis, Kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja vloge. Vloge iz katerih ni
razvidno, da se nanašajo na javni razpis,
se zavrže.
Rok za oddajo vlog: 2. 4. 2010.
IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
8. 4. 2010, v prostorih Občine Dobrova Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge bo pregledala in strokovno
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Dobrova - Polhov Gradec.
S sklepom župana se zavrže se vloge:
– ki so prepozno prispele vloge in vloge,
– ki niso oddane na predpisani razpisni
dokumentaciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem
roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za
prijavo.
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 14 dni od odpiranja in strokovnega
pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo.
Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva
za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku
se ne upoštevajo.
X. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku
odloča na predlog strokovne komisije župan
oziroma oseba, ki jo pooblasti župan.
Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo
predpisane pogoje iz predpisov in javnega
razpisa in so za namen zagotovljena sredstva se izda odločba o pravici do sredstev.
V obrazložitvi odločbe o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru
pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški
za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo odločbe o pravici do sredstev je 60 dni od ugotovitve vseh dejstev.
XI. Pritožba na odločbo: zoper odločitev v odločbi o pravici do sredstev lahko
upravičenec vloži pritožbo na naslov občine
v roku 8. dni od prejema odločbe.
XII. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo
zahtevke na predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za
izplačilo upravičenih sredstev do 30. 4.
2011.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih na podlagi računa in potrdila
o plačilu računa.

Na podlagi popolnega zahtevka, se izplačajo sredstva na vlagateljev transakcijski
račun. Nakazilo na transakcijski račun šteje,
da je bilo zahtevku v celoti odobreno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se
o spremembah odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov, javnega razpisa ali odločbe
o pravici do sredstev se zavrne.
XIII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namenskost porabe
lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od
dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev. V teh primerih ne more pridobiti
sredstev za dobo petih let.
Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja
v razpisu,
– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremično in opremo sofinancirano iz proračuna
občine, pred iztekom 5 let,
– če investicije za katero je pridobil sredstva ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu kot je predvideval
v prijavi na razpis,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIV. Informacije: dodatne informacije po
tel. 01/36-01-800, kontaktna oseba: Helena
Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Št. 610-0001/2010
Ob-1564/10
Občina Mozirje na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07
in 56/08)) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti
v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 25/09 in
9/2010), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju kulturne dejavnosti v
Občini Mozirje za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa: predlog javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulturne
dejavnosti v letu 2010, ki jih bo Občina Mozirje sofinancirala iz občinskega proračuna.
2. Višina razpisanih sredstev: v Odloku
o proračunu Občine Mozirje za leto 2010
(Uradni list RS, št. 113/09) je za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti zagotovljenih 10.200,00 EUR.
3. Prijava na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva,
– samostojni izvajalci na področju kul
ture,
– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu Občine Mozirje.
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon
o društvih (velja za društva),
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Občine Mozirje in na spletni strani
Občine Mozirje: http://www.mozirje.si.
Prijave na javni razpis dostavite osebno
ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom: »Ne
odpiraj - Razpis kultura 2010«, na naslov
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330
Mozirje, do 17. 3. 2010, in sicer do 12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni s sklepom.
4. Končna določila
Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov na področju kulturne dejavnosti
v Občini Mozirje.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Občina Mozirje
Št. 322-1/2010
Ob-1589/10
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 90/09), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 3/08, v nadaljevanju: pravilnik),
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in projektov turističnih društev
v Mestni občini Nova Gorica
za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov turističnih
društev z naslednjimi vsebinami:
– organizacija in izvajanje prireditev,
– promocijsko – turistična dejavnost,
– razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih
proizvodov,
– akcije na področju ohranjanja naravne
in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega
javnega razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo
na območju Mestne občine Nova Gorica.
Izjema so programi in projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične
ponudbe Mestne občine Nova Gorica;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo
iz posebnih proračunskih postavk oziroma,
ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Nova Gorica;

– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev;
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima
prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju;
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike,
vode, ogrevanja ...);
– programi in projekti Turistične zveze
Nova Gorica.
II. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora
prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora sedež na območju Mestne
občine Nova Gorica;
– biti mora registriran skladno z Zakonom o društvih;
– iz uradnega naziva prijavitelja mora biti
razvidno, da gre za turistično društvo;
– namen in cilji delovanja prijavitelja ter
njegove dejavnosti in naloge, morajo biti
pretežno s področja turizma;
– prijavitelj mora biti registriran in delovati na področju iz prejšnje alinee najmanj
eno leto pred dnevom vložitve prijave na
javni razpis;
– imeti mora, skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo;
– imeti mora zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov;
– imeti mora pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega
razpisa, če je na njem sodeloval.
Odobrena sredstva se izplačajo pod pogojem, da prijavitelj predloži račune, predračune ali pogodbe za izvedbo programov
oziroma projektov, za katere so mu bila
z odločbo, izdano na podlagi tega javnega
razpisa, sredstva odobrena. Rok za predložitev računov, predračunov oziroma pogodb
je 3. 11. 2010.
III. Merila
Komisija za sofinanciranje programov in
projektov turističnih društev v Mestni občini
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijavljenih programov
in projektov upoštevala naslednja merila:
(1) Promocijsko – turistična dejavnost
(do 30 točk)
a) nastop na turističnih in drugih sejmih
ter prireditvah (15 točk)
b) izdaja promocijskega materiala (10
točk)
c) vzdrževanje spletnih strani (5 točk)
(2) Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture (do 40 točk)
a) postavitev označevalnih in info tabel
(10 točk)
b) vzdrževanje označevalnih in info tabel
(5 točk)
c) urejanje in vzdrževanje kolesarskih in
pešpoti (15 točk)
d) urejanje in vzdrževanje druge turistične infrastrukture (10 točk)
(3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov (do 20 točk)
a) oblikovanje tematskih turističnih pro
izvodov (do 10 točk)
b) ustvarjanje nove turistične ponudbe
(do 10 točk)
(4) Organizacija in izvedba prireditve (do
70 točk)
a) enodnevna prireditev ali prireditev
med 500 in 1000 obiskovalci (5 točk)
b) dvodnevna prireditev ali prireditev
med 1000 in 3000 obiskovalci (8 točk)
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c) večdnevna prireditev ali prireditev nad
3000 obiskovalcev (12 točk)
d) program prireditve (do 40 točk)
e) spremljajoča ponudba prireditve (do
10 točk)
f) tradicionalna prireditev (3 točke)
g) promocija prireditve (do 5 točk)
(5) Ostale prireditve (do 10 točk)
a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja
kulturne dediščine in pospešujejo turistično
dogajanje v kraju (do 10 točk)
(6) Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma (do 10
točk)
(7) Splošna merila (do 20 točk)
a) Črpanje finančnih sredstev (do 10
točk)
b) Sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami (10 točk).
IV. Priloge
Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
– izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
– fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki odraža zadnje stanje;
– fotokopijo temeljnega akta društva, ki
odraža zadnje stanje.
Vse obrazce razpisne dokumentacije
podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva
oziroma od njega pooblaščena oseba.
V. Višina razpisanih sredstev: okvirna
višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in so predvidena na
proračunski postavki 1403/09.035-Sredstva za programe-Turistična društva, znaša
30.000,00 EUR.
VI. Višina dodeljenih sredstev: na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog
prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter ga posreduje organu mestne uprave Mestne občine Nova Gorica,
pristojnemu za turizem (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ izda odločbe,
s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Sredstva se izplačajo po predložitvi
računov, predračunov ali pogodb za izvedbo
programov oziroma projektov, za katere so
bila prijavitelju z odločbo odobrena sredstva. Prijavitelju se bodo izplačala sredstva
v višini, ki bo izkazana s predloženimi računi, predračuni oziroma pogodbami vendar
največ v višini, določeni z odločbo. Upoštevani bodo izključno tisti računi oziroma
predračuni, ki jih bo pristojni organ prejel do
3. 11. 2010.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev
vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa je
17. 3. 2010 do 14. ure. Za pravočasno se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 17. 3. 2010,
do 14. ure, prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, soba 38, 1. nadstropje. Prepozne
vloge bodo s sklepom zavržene.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo dne 19. 3. 2010, ob
15. uri. Vloge, ki prispejo na razpis, komisija
odpre, pregleda in oceni.
Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije,
bo s sklepom zavrgel pristojni organ.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne
bodo popolne, bo pristojni organ v roku petih
delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno
pozval, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolni-
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tev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo zavrgel
pristojni organ s sklepom.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
v 60 dneh po poteku roka za predložitev
vlog.
XI. Podpis pogodbe: pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev,
v roku petnajstih dni od prejema poziva,
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na razpis.
XII. Nadzor nad porabo sredstev
Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo dodeljenih
sredstev opravlja pristojni organ. Prejemniki
sredstev morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, pristojnemu organu
predložiti:
– poročilo ter dokazila o izvedenih programih oziroma projektih, za katera so jim
bila dodeljena sredstva;
– dokazila o namenski porabi sredstev.
XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti od ponedeljka do petka, od 8. do 14.
ure (ob sredah od 8. do 16. ure), na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za
gospodarstvo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, soba 31/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, http://www.
nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Vloga mora biti označena
na naslovni strani z »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis TD 2010«, na hrbtni strani pa
z navedbo prijavitelja in njegovega naslova.
Vloga se pošlje ali osebno odda na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I.
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-177
(Matej Jakin).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 430-5/2010
Ob-1590/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 92/07),
Odloka o spremembah – 2 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 107/09) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07 in 61/08) objavlja Občina
Sežana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Sežana za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2010 v okvirni višini 104.837 EUR,
od tega za:
– investicije v primarno proizvodnjo
v okvirni višini 38.237,00 EUR,
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– za sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij v okvirni višini 10.500,00 EUR,
– za tehnične podpore in spodbujanje
proizvodnje kakovostnih kmetijskih pro
izvodov v okvirni višini 21.800,00 EUR,
– za stroške transporta iz odročnih krajev
v višini 5.800,00 EUR,
– za investicije v dopolnilne dejavnosti
ter investicije v trženje proizvodov in storitev
v okvirni višini 28.500,00 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne
bodo porabljena, se lahko prerazporedijo
na ostale proračunske postavke za izvedbo
drugih ukrepov. Sredstva za programe na
področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede
na prijavljeno vrednost investicije oziroma
programa kot najvišja vrednost upošteva
vrednost 20.000 EUR. Najnižji skupni izplačani znesek pomoči pri sofinanciranju zavarovalnih premij je 50 EUR. Najvišji izplačani
znesek pri investicijah v primarni proizvodnji
in pri investicijah v dopolnilno dejavnost in
trženje je 10.000 EUR.
Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi
vseh podanih vlog upravičencev in razpoložljivih sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov.
3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev:
– Do sredstev za izvedbo programov ali
investicij so upravičene pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Sežana in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev.
– Organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za
programe na območju Občine Sežana.
– Registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju Občine
Sežana.
3.2. Upravičenci iz točke 3.1. so upravičeni do pomoči, če:
– pri posodabljanju kmetijskih gospodarstev ob vlogi predložijo predračun oziroma
predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 2.000 EUR brez DDV,
– pri urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč ob vlogi predložijo ureditveni načrt
(predračun je priloga ureditvenega načrta)
z zneskom najmanj 1.000 EUR brez DDV,
– pri pomoči za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov ob vlogi predložijo
predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 2.000 EUR
brez DDV,
– pri zagotavljanju tehnične podpore ob
vlogi predložijo finančno ovrednoten program
z zneskom najmanj 100 EUR brez DDV,
– pri tehnični pomoč ob vlogi predložijo
račun oziroma račune ali predračun oziroma
predračune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 1.000 EUR brez DDV,
– pri naložbi za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženju kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven
kmetije) ob vlogi predložijo račun oziroma
račune ali predračun oziroma predračune
na katerih mora biti skupni znesek najmanj
1.000 EUR brez DDV,
– pri promociji in trženju proizvodov ob
vlogi predložijo račun oziroma račune ali
predračun oziroma predračune na katerih

mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR
brez DDV,
– pri izobraževanju in usposabljanju na
področju dopolnilnih dejavnosti in trženja ob
vlogi predložijo račun oziroma račune ali
predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR
brez DDV.
3.3. Splošni pogoji za financiranje:
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za iste upravičene stroške oziroma se lahko prijavijo
na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je
navajal neresnične podatke, se sredstev ne
odobri.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, 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.
3.4. Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– načrt izvedbe investicije s popisom del
in finančno konstrukcijo,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov: za ukrepe s področja skupinskih
izjem predložiti predračun tekočega leta –
v času po prejetem sklepu o odobritvi sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo
o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– predračun ali račun tekočega leta za
ukrepe s področja »de minimis«,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah,
– podpisan vzorec pogodbe.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku
(8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi
4. A. Skupinske izjeme
4. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov brez DDV
na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov brez DDV
za ostala območja,
– najvišji skupni znesek za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 50% vrednosti naložbe brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Sežana,
so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Sežana, oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se dodeli za:
1. posodabljanje kmetij,
2. urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč.
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A. 1.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se dodeli za naložbe v rastlinsko
in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški izvedbenega načrta za zasaditev novega
trajnega nasada (razen za vinograde), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup
mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega material,
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov, pomožnih živinorejskih objektov (razen
gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratne direktive): stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški materiala in gradnje, stroški nakupa opreme,
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene
aktivnosti, investicija mora biti zaključena
pred izplačilom sredstev,
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list) ali najemno pogodbo za najmanj 5
let ali soglasje lastnika,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti,
– za sadovnjake veljajo državni predpisi
in zasaditev na sadjarskih legah, za ostale
trajne nasade je pogoj vsaj 0,1 ha površin
iste kulture,
– načrt postavitve trajnega nasada s predračuni,
– pri naložbi v gradnjo in adaptacijo hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj
oziroma 25 pitancev,
– drobnica – 50 živali,
– predračun tekočega leta predložen ob
vložitvi vloge,
– v času od prejetega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 10. 2010 obvezno predložiti
še račun z datumom opravljene storitve iz
obdobja od prejema sklepa do 30. 9. 2010
in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški
prejemek),
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– za namen nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno
pridelavo je minimalni pogoj 4 ha primerljivih
površin v obdelavi (dokazilo o kmetijskih zemljiščih v uporabi – GERK).
Znesek na predloženem predračunu
oziroma predloženih predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 2.000 EUR brez
DDV.
A. 1.2 urejanje pašnikov in kmetijskih
zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve pašnika (odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanje, stroški strojnih storitev),
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ
na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine, drobnice),

– posestni list ali najemna pogodba, sklenjena za najmanj 5 let, v primeru, da upravičenec ni lastnik zemljišča, soglasje lastnika
ali solastnika,
– ureditveni načrt potrjen s strani strokovne službe in predračun tekočega leta –
oba predložena ob vložitvi vloge,
– v času od prejetega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 10. 2010 obvezno predložiti
še račun z datumom opravljene storitve iz
obdobja od prejema sklepa do 30. 9. 2010
in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški
prejemek),
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe.
Občina Sežana bo lahko za potrebe postopka sama pridobila potrdilo o namenski
rabi zemljišča.
Iz predloženega načrta mora biti razviden znesek v višini najmanj 1.000 EUR brez
DDV.
4. A.2. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje posameznih kmetijskih proizvodov
vključno s pomočjo priprave vlog za priznanje geografskih označb porekla in označb
porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda
skladno z ustreznimi uredbami Evropske
skupnosti,
– stroški za uvajanje dobre higienske
prakse na kmetijah.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% dejansko
nastalih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– so izvajalske organizacije, ki opravljajo
dejavnosti za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, ki so zato
ustrezno registrirani in zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na območju občine,
in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma
fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev z območja Občine Sežana,
– predračun tekočega leta predložen ob
vložitvi vloge,
– v času od prejetega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 10. 2010 obvezno predložiti
še račun z datumom opravljene storitve iz
obdobja od prejema sklepa do 30. 9. 2010
in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški
prejemek).
Znesek na predloženem predračunu
oziroma predloženih predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 2.000 EUR brez
DDV.
4. A. 3. Zagotavljanje tehnične podpore
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospo-
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darstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij, ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih
biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški
priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade
(do 250 EUR na nagrado in zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih
stroškov brez DDV v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine,
pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme
biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na
področju kmetijstva na območju občine in
zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem
kmetijskim gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
– finančno in vsebinsko poročilo o delu
v preteklem letu,
– dokazilo o vpisu v register,
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Sežana,
– do 15. 11. 2010 obvezno predložiti račune z datumom opravljene storitve iz obdobja od 1. 1. 2010 do 10. 11. 2010 in dokazila o plačilu računov (plačilni nalog, potrdilo
o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek)
ter vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih. Na podlagi predloženih računov in dokazil o plačilu računov bo sklenjena pogodba o dodelitvi pomoči, v kateri bo določena
višina dodeljenih sredstev.
Iz finančno ovrednotenega programa
mora biti razviden znesek v višini najmanj
100 EUR brez DDV.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša 6.000 EUR.
4. A. 4. Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij za zavarovanje bolezni živali
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za zavarovanje živali na kmetijskem
gospodarstvu za primer bolezni upravičencem, ki v času od 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
sklenejo zavarovalno pogodbo.
Najnižji skupni izplačani znesek pomoči
pri sofinanciranju zavarovalnih premij je 50
EUR.
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Bruto intenzivnost pomoči:
– skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev ter pravne osebe, ki imajo površine in sedež na
območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica,
– račun iz katerega je razvidno koliko je
sofinancirala država.
4.B. Pomoči »de minimis«
4. B. 1. Tehnična pomoč
Upravičeni stroški:
– pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja
(kletarska oprema, polnilne linije) stroški nakupa opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50% upravičenih
stroškov brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev vina in grozdja in imajo
sedež na območju občine Sežana in izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter
obdelujejo 1 ha vinograda.
Pogoji za pridobitev:
– izpis Upravne enote o vpisu v register
pridelovalcev grozdja in vina,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun tekočega leta – prosilci,
ki predložijo predračun morajo do 10. 10.
2010 predložiti še račune, ki morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 30. 9.
2010 in dokazila o plačilu računov (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez
DDV.
4. B. 2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava
kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji)
in trženje kmetijskih proizvodov (na kmetiji,
izven kmetije)
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo
– minimalno 4,5 GVŽ,
– minimalno število čebeljih družin 50,
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– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni
registrirana,
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan ter finančno konstrukcijo izvedbe
investicije,
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun tekočega leta – prosilci,
ki predložijo predračun morajo do 10. 10.
2010 predložiti še račune, ki morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 30. 9.
2010 in dokazila o plačilu računov (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez
DDV.
4.B. 3. Promocija in trženje proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja kmetijskih
proizvodov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne
dejavnosti,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun tekočega leta – prosilci,
ki predložijo predračun morajo do 10. 10.
2010 predložiti še račune, ki morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 30. 9.
2010 in dokazila o plačilu računov (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 200 EUR brez
DDV.
4. B. 4. Izobraževanje in usposabljanje
na področju dopolnilnih dejavnosti in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije
povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem proizvodov in storitev s kmetij,
– stroški prevoza in vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem,

– stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov brez
DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne
dejavnosti,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun tekočega leta – prosilci,
ki predložijo predračun morajo do 10. 10.
2010 predložiti še račune, ki morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 30. 9.
2010 in dokazila o plačilu računov (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 200 EUR brez
DDV.
4. B. 5. Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
za/kilometer – do 100%.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega prevoza
ali
v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega prevoza,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj za obdobje od 1. 11. 2009 do oddaje
vloge,
– oceno razdalj tovornih transportov za
ostale mesece,
– do 5. 11. 2010 predložiti še dokazilo
o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z oceno razdalje od oddaje
vloge do 30. 10. 2010,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa je proračunsko
leto 2010.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske
izjeme« z izjemo ukrepa 4.A.4. »Pomoč za
plačilo zavarovalnih premij« in ukrepa 4.A.3.
»Zagotavljanje tehnične podpore« velja, da
gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe
izvedene v obdobju od odobritve sredstev
s strani Občine Sežana in do 30. 9. 2010.
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz
tega obdobja.
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6. Rok in način prijave: rok za vložitev
vlog je 21 dni od objave razpisa v Uradnem
listu RS. Kot pravočasne vloge se štejejo
vloge oddane zadnji dan (21. dan) osebno
ali prispele po pošti na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 10). Nepravočasnih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
naslovnikom vrnjene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – skupinske
izjeme« ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – de
minimis« – vložijo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana,
v sprejemno pisarno (soba št. 10) ali po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog
za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji
kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv
in polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana,
bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se
pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi
dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom
zavržene.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog
prejemnikov sredstev. V primeru, da bo po
preteku roka za oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število prijaviteljev v določenem ukrepu odstopilo od nameravane investicije, ali da sredstva ukrepa ne
bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija pripravi nov izračun dodelitve sredstev za
ta ukrep, pri čemer mora upoštevati najvišje
dovoljene zneske višine sofinanciranja.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa
v 90 dneh po zaključku razpisa.
8. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
dvignejo v sprejemni pisarni (soba št. 10)
Občine Sežana, Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani Občine Sežana: www.
sezana.si, rubrika razpisi.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite
na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana,
Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja
Kristančič, soba 66A, na tel. 05/731-01-20.
Občina Sežana
Št. 330-4/2010
Ob-1602/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), sprejetega Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 8/10), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 59/07), objavlja Občina
Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Krško za leto 2010
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I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2010, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2010 v okvirni višini 165.000 EUR.

Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(9. člen Pravilnika)
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
(10. člen Pravilnika)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(11. člen Pravilnika)
4. Pomoč za zaokroževanje zemljišč
(12. člen Pravilnika)
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
(13. člen Pravilnika)
6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
(16. člen Pravilnika)
7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
(19. člen Pravilnika)
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
Krško za leto 2010.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore

Višina
sredstev
v EUR:
125.000
15.000
1.000
1.000
10.000
10.000
3.000
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v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugij javnih
sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje
velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
Občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih
površin, ki ležijo na območju Občine Krško.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev je
125.000 (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi,..),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki,...),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo, nakup in postavitev mrež proti toči
in nakup večletnega sadilnega materiala,
razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč, ob upoštevanju naravovarstvene zakonodaje (stroški za manjša
zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev).
Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
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– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta, finančno ovrednoten
popis in program del, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba,
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, in za investicije, ki so bile
izvedene na osnovi kredita ali leasinga,
– izpis iz registra vinogradov in registra
kmetijskih gospodarstev, ki ga izda UE je
priloga ob zahtevku,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali
vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma
drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec

pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– pri napravi pašnikov in izvedbi malih
agrarnih operacij znaša minimalna površina
0,5 ha ter postavitvi proti točnih mrež in postavitvi večletnih nasadov znaša minimalna
površina 0,25 ha.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči
za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi
lastniški prevzem, ima stalno prebivališče
na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo
opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
3.000 EUR in največ 30.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 30.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit,
– skupna vrednost vseh prijavljenih del
pri napravi pašnikov, napravi trajnih nasadov, proti točnih mrež in izvedbi malih
agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
na upravičenca znaša najmanj 1.000 EUR
in največ 30.000 EUR. To je razvidno iz
priloženih predračunov in sicer pri stroških
za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ali leseno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke in pri stroških
izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih
zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela,
ki ne pomenijo večjega posega v prostor,
stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja
zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev).
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50% na OMD in do
40% za ostala območja,
– najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe 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.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
15.000 (PP 5004).
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti –
objektov/tradicionalnih stavb skupnega pomena, zaščitenih z občinskim odlokom ali
so vpisani v Register nepremičnin kulturne
dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kulturo in sicer za:
a) naložbe ali prizadevanja, namenjena
ohranjanju značilnosti neproizvodne dedi-
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ščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
b) naložbe ali prizadevanja za varstvo
dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah,
kot so kmetijska poslopja, če naložba ne
povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine
na podeželju.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za
rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo
objekta, projekt gradnje ali obnove,
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in investicije, ki so financirane iz
drugih javnih sredstev Republike Slovenije
in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt,
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju Občine
Krško,
– predložen mora biti načrt obnove,
– predloženi morajo biti predračuni.
Upravičenci:
– mikropodjetja oziroma kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež objekta
v Občini Krško.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do
60% dejanskih stroškov oziroma do 75%
na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti
kmetije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
1.000 EUR (PP 5003).
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija
v tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in
ribištva za leto 2010 na nacionalnem nivoju
in sicer za:
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, ki od 1. januarja 2010 sklenejo zavarovalno pogodbo pri
izvajalcih zavarovanj.

– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
5. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR (PP 5002).
Predmet podpore je:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin za
ustrezno registrirane pravne osebe, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči
v kmetijstvu za kmetovalce iz občine za naslednje teme:
– izobraževanje in svetovanje na temo:
Uvajanje sadjarsko-vinogradniške tehnike
na kmetijskih gospodarstvih,
– izobraževanje in svetovanje na temo:
Pridelava in predelava mesa,
– izobraževanje in svetovanje na temo:
Ekološki način pridelave zelenjave na kmetijah za lastno rabo in za trg.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
– predračun, oziroma ponudbo, ki se glasi na naziv izvajalca,
– v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz
AJPES-a, da podjetje ni v težavah.
Upravičenci:
– pooblaščene in registrirane organizacije in pravne osebe, ki opravljajo storitve na
področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine
Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma
participacije kmetov, če se izvajalec za to
odloči idr.),

Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2010
s priloženim računom.
Upravičenci:
Upravičenci so mala in srednje velika
podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva,
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,
za leto 2010,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev: 1.000
EUR (PP 5069).
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje stroškov pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list,
– kopijo katastrskega načrta,
– notarsko overjeno pogodbo o menjavi
zemljišč,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla od 1. 1. 2010,
– v primeru, da prijavitelj ob prijavi priloži
predračune za stroške nastale pri izvedbi
pravnega posla, potem priloži račune in notarsko overjeno pogodbo pri zahtevku za
izplačilo.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
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– reference in dokazila o izvajanju storitev na področju tehnične pomoči v kmetijstvu,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč se dodeli izvajalcu, ki je ponudil
najugodnejšo ponudbeno ceno, če sta za
isti naslov ali temo izobraževanja podala
vlogo dva vlagatelja,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR (PP 5065).
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti
skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih
v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije
in z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga
kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR
je potrebno predložiti poslovni načrt,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za gradnjo,
– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje podjetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah.
Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodar-
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stev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine Krško.
Pogoji za dodelitev 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,
– računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010
dalje,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
3.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 34.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij – UKREP 9
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
3.000 EUR (PP 5002).
Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč
pri izobraževanju rednih dijakov, študentov
kmetijskih strok iz Občine Krško, ki bodo po
končanem šolanju ostali in delali na domači
kmetiji.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2010 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o vpisu na VI. ali VII. stopnjo
izobraževalnega programa,
– potrdilo o katastrskem dohodku.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV.,
V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske
smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij
s sedežem na območju Občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenec ima stalno prebivališče
v Občini Krško in živi na kmetiji, ki je vpisana

v register kmetijskih gospodarstev v Občini
Krško,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Finančne določbe:
– do 450 EUR/učenca v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje
do:
– petka, 2. 4. 2010 za ukrepe: naložbe
v kmetijska gospodarstva, tehnična podpora, varstvo tradicionalne krajine in stavb,
zaokroževanje zemljišč in naložbe v DD.
– petka, 27. 9. 2010 za ukrepe: zavarovanje in prevzemnik kmetije
na naslov: Občina Krško, Oddelek za
gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno
Občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj » JR – naložbe v primarno
proizvodnjo«;
Ne odpiraj » JR – varstvo stavb«;
Ne odpiraj » JR – zavarovalne premije«;
Ne odpiraj » JR – zaokrožitev zemljišč«;
Ne odpiraj » JR – tehnična podpora«;
Ne odpiraj » JR – dopolnilna dejavnost«;
Ne odpiraj » JR – prevzemnik kmetije«.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan občine.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
V obrazložitvi sklepa se opredli še namen
ter opravičljive stroške za katere so bila
sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo
za katera so sredstva namenjena in sicer za
ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva,
Varstvo tradicionalne krajine in stavb in Zagotavljanje tehnične podpore.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od
prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe
se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno
po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
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Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško najkasneje do:
– 30. 8. 2010 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva,
– 29. 10. 2010 za ukrepe: zavarovanje,
tehnična podpora, naložbe v dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, varstvo tradicionalne
krajine in stavb, zaokrožitev zemljišč, in prevzemnik kmetije.
Zahtevku morajo biti priložena: pogodbi,
dokazila o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti ukrepov: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalne
krajine in stavb ter Zagotavljanje tehnične
podpore morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo
sklepa odobritve, kot račune z datumom po
30. 8. 2010, oziroma po 29. 10. 2010 komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Krško za leto
2010.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško

15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-976.
Občina Trbovlje

Št. 0080/2010
Ob-1606/10
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) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto
2010 (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2010)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je nepremičnina
v k.o. Trbovlje, in sicer večstanovanjska
stavba, z naslovom Globušak 1, Trbovlje.
Nepremičnina je vpisana v vl. št. 187, k.o.
Trbovlje. Skupna površina znaša 279 m2.
Skupna izklicna cena za stavbo s pripadajočim zemljiščem znaša 45.200,00 EUR.
V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna
kupec.
Stavba je zasedena z najemniki.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od 19. 2. 2010

na občinski upravi Občine Trbovlje, v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg
4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce
dvignejo vsak delovni dan, od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od
8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so tudi
v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev
je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 4. 3. 2010, do 10. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na
prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici, s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stavbe z naslovom Globušak 1.
5. Ponudniki morajo najkasneje do srede, 3. 3. 2010 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP, št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
stavbe z naslovom Globušak 1.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno
plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v četrtek, 4. 3. 2010, ob 12. uri, v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno, najemniki pa imajo pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
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Št. 0081/2010
Ob-1607/10
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) ter Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto 2010 (Uradni
vestnik Zasavja, št. 4/2010) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je kompleks bivše
tovarne Mehanika – nepremičnine parc.
št. 800/1, 800/2, 800/5, 800/6, 800/8, 805/4,
805/5, 204/1.S, 1090.S, 1276.S, 1658.S, vse
k.o. Trbovlje, v skupni površini 4.356,00 m2,
vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Trbovljah, v vložku št. 1121, k.o. Trbovlje in
kompleks Osnovne šole Alojza Hohkrauta –
nepremičnine parc.št. 805/6, 786/8 in 805/7,
vse k.o. Trbovlje, v skupni površini 1.873 m2
vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Trbovljah, v vložku št. 2269, k.o. Trbovlje.
V skupni površini 6.229 m2. Izklicna
cena za navedene nepremičnine znaša
1.600.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki
ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od 19. 2. 2010
na občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg
4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce
dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od
8. do 12.30, v pisarni številka 47 in v pisarni
številka 49. Na voljo so tudi v elektronski
obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 4. 3. 2010 do 10. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na
prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup kompleksa Mehanika in OŠ Alojza Hohkrauta.
5. Ponudniki morajo najkasneje do srede,
3. 3. 2010 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun
pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za
javno zbiranje ponudb za prodajo kompleksa Mehanika in OŠ Alojza Hohkrauta.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
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podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo,
v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Izbrani ponudnik
plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilo davčnih dajatev,
notarsko overitev prodajalčevega podpisa
na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
8. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
9. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v četrtek, 4. 3. 2010 ob 12. uri v občinski upravni
zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.
10. Predmet prodaje se proda po principu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
11. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno
ter soglašal z naslednjimi pogoji:
– V objektu zagotoviti najmanj 100 parkirnih mest za širše območje Trga revolucije.
– V objektu zagotoviti najmanj 30 novih
delovnih mest.
– Izvedba investicije, gradnje bo mogoča po spremembi veljavnega izvedbenega
akta, kar predstavlja strošek investitorja.
– Rušitev objekta OŠ Alojza Hohkrauta
bo možna šele po izgradnji nadomestnih
učilnic na OŠ Trbovlje in pridobitvi uporabnega dovoljenja, najpozneje do 1. 7. 2011.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
13. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
14. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
16. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-976.
Občina Trbovlje
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Javne dražbe
Ob-1565/10
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), v povezavi z 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 5/10) in načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2010
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča v lasti
Občine Šmarje pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
II. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
Predmet prodaje je:
1. stavbni zemljišči – gradbeni parceli, ki
v naravi predstavljajo komunalno opremljeno parcelo v obrtno poslovni coni Šmarje
– vzhod. Zemljišče je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in
118/04) opredeljeno kot območje industrije
za proizvodne dejavnosti. Ob posesti poteka
notranja servisna cesta, vodovodno omrežje
in kolektor do skupne čistilne naprave. Komunalno opremo predstavlja kanalizacija in
vodovod ter telefonsko omrežje. Električno
napajanje je možno iz TP v coni:
– parcela št. 140/13 (921 m2) in parcela
št. 165/6 (201 m2) v skupni izmeri 1.122 m2,
k.o. Bobovo, obe vpisani v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, pod
vložno številko 326.
Izklicna cena:
– za komunalno opremljeni parceli v obrtno poslovni coni Šmarje – vzhod
je 22.400,00 €, ki ne vključuje 20% DDV.
V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbnih
parcel brez komunalnega prispevka, ki ga
je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe.
V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih
infrastrukturnih priključkov. Projektno doku-

mentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Vse nepremičnine so bremen proste,
prodajajo se po sistemu videno kupljeno.
III. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa
prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na
podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št.
01324-0100003720, odprt pri Upravi za
javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine
v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
– Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 9. 3. 2010, v mali
sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah (tretje
nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah, z začetkom ob 10. uri.
Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1
uro pred pričetkom dražbe izkazati z dokazili
iz VI. točke te objave.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,

– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži sklep o vpisu
v PRS, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator, pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah,
št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za
javna plačila RS, z navedbo »plačilo kavcije –
javna dražba s pripisom predmeta dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi, pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme
niti izklicne cene.
VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-628 ali
03/81-71-600, kontaktna oseba Vida Pezdevšek.
IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
X. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila
so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah, www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
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Razpisi delovnih mest
Ob-1567/10
Svet javnega zavoda Mladinski center
Zagorje ob Savi na podlagi 10. člena Odloka
o ustanovitvi Mladinskega centra Zagorje ob
Savi (Uradni list RS, št. 59/06 in 126/08), 14.
in 16. člena Statuta javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi ter sklepa Sveta
javnega zavoda z dne 27. 1. 2010, objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Mladinski
center Zagorje ob Savi.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 4-letni
mandat, za polni delovni čas. Naloge na
delovnem mestu direktorja se opravljajo na
sedežu zavoda, Cesta 9. avgusta 49, Zagorje ob Savi.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo
prve stopnje oziroma visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) - podraven 6/2
v smislu Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06), kamor
spada: specializacija po višješolski izobrazbi
(prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba
(prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba in visokošolska univerzitetna izobrazba
(prva bolonjska stopnja) (vse tarifni razred
VII/1),
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje,
– pozna področja dela centra ter ima
izkušnje pri pripravi projektov oziroma aktivnosti za mladino,
– aktivno obvlada vsaj en tuji jezik.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. ustrezna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev, to je:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
2. dokazilo o izpolnjevanju izobrazbenih
pogojev ali pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju zahtevane stopnje izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum zaključka izobraževanja
ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
3. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah z datumom pričetka in
zaključka dela pri posameznem delodajalcu
ter kratek opis dela z nazivom delovnega
mesta;
4. pisno izjavo kandidata glede poznavanja področja dela centra z opisom izku-

šenj pri pripravi projektov oziroma aktivnosti za mladino;
5. dokazilo oziroma potrdilo o znanju vsaj
enega tujega jezika – pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah
EU ali drugih razvitejših državah sveta, kot
ustrezno dokazilo pa se upošteva veljavni
certifikat Filozofske fakultete ali certifikat Državnega izpitnega centra (RIC) o aktivnem
znanju tujega jezika – višja stopnja (B2);
6. soglasje kandidata, da za namen razpisa dovoljuje, da svet centra pridobi podatke iz 2. točke iz uradnih evidenc, kolikor je
priložil lastno izjavo. V primeru, da kandidat
z vpogledom v uradne evidence ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Kandidat za direktorja mora prijavi na
javni razpis priložiti tudi življenjepis ter program dela in vizijo razvoja centra za mandatno obdobje.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati morajo svoje vloge skupaj
z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, s pripisom: »Ne odpirajprijava na razpis za direktorja MC Zagorje
ob Savi«, in sicer v roku 15 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljenem izboru.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobi na tel. 03/566-41-71
(Rudi Medved), elektronska pošta, rudi.medved@kulturnidom-zagorje.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet javnega zavoda
Mladinski center Zagorje ob Savi
Št. 013-2/2010
Ob-1568/10
Skladno s 34. členom Statuta Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana,
št. 010-1/04, Svet Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, objavlja razpis za delovno mesto
direktorja/ direktorice Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana.
Za direktorja/direktorico je po določilih
Statuta Doma upokojencev Center, TaborPoljane, Ljubljana, lahko imenovan/a kandidat/kandidatka, ki izpolnjuje pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07).
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati
dokazovati s pisnimi listinami.
Od kandidatov se pričakuje, da poleg
zahtevanih listin priložijo okvirni program
dela, oziroma vizijo dela doma za naslednjih
5 let ter kratek življenjepis.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 14 dneh po objavi. Svet doma prepozno prispelih in nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.
Mandat bo direktorju začel teči z dnem,
ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga
poda minister pristojen za socialno varstvo,

oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra
izdano prej.
Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami in dokazili v pisni obliki, po
pošti, na naslov: Svet Doma upokojencev
Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10,
1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis za direktorja«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v zakonitem roku.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana
Št. 110-19/2010-03110
Ob-1569/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 77/09):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Celju
in
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu, in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 2/2010
Ob-1591/10
Svet zavoda Ljudske univerze Velenje
na osnovi 48. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI in 16. člena Odloka o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza
Velenje razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/direktorice zavoda

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izpolnjevati splošne zakonske in posebne
pogoje, skladno s 33. členom Zakona o zavodih, 16. členom Zakona o izobraževanju
odraslih ter določili Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, in
sicer:
– visokošolsko izobrazbo;
– pedagoško-andragoško izobrazbo;
– strokovni izpit;
– pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju izobraževanja odraslih.
Kandidat/kandidatka mora k vlogi priložiti
program vodenja zavoda za obdobje 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, pošljite skupaj s pisnimi dokazili v skladu z določili 107.a člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri
kateremkoli drugem sodišču – izven kraja
prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost) v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Svet Ljudske univerze
Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje, z oznako:
»Prijava na razpis direktorja/direktorice zavoda«.
Kandidat/kandidatka mora k pisnim dokazilom o izpolnjevanju pogojev priložiti
življenjepis. Od kandidata/kandidatke se
pričakujejo organizacijske in vodstvene
sposobnosti za vodenje zavoda ter aktivno
znanje angleškega jezika.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za dobo 5 let.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke pisno
obveščeni/obveščene v roku, določenim
z zakonom.
Svet zavoda Ljudske univerze Velenje
Št. 1045-1/2010-1
Ob-1592/10
Nadzorni svet Komunale Kočevje, d.o.o.
objavlja, na osnovi 22. člena Družbene pogodbe, prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati,
poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, še naslednje pogoje:
– da ima visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske, tehnične ali pravne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži razvojni program dejavnosti in
– da izpolnjuje druge zakonske zahteve.
Kandidati morajo prijavi priložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– dokazilo o državljanstvu,
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– izjavo o nekaznovanosti in da ni v kazenskem postopku.
Direktor bo imenovan za dobo petih let.
Ista oseba je lahko ponovno imenovana za
direktorja družbe. Njegove dolžnosti in pooblastila so določeni v Zakonu o gospodarskih družbah, Družbeni pogodbi in pogodbi, ki jo podpiše predsednik Nadzornega
sveta.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenosti kandidatov, na podlagi predloženih dokazil in programa razvoja.
Prijave s potrebnimi dokazili pošljite na
naslov Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska
10, 1330 Kočevje – z oznako »razpis za
direktorja«, in sicer v roku petnajst dni po
objavi.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljeni izbiri.
Nadzorni svet
Komunale Kočevje, d.o.o.
Št. 4/10
Ob-1600/10
Svet centra Javnega zavoda Mladinski
center Trbovlje, razpisuje na osnovi 12. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št.
15/01) ter 13. in 14. člena Statuta Mladinskega centra Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št.
8/02, 9/03 in 4/06), delovno mesto
direktorja javnega zavoda Mladinski
center Trbovlje (ž/m).
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje zakonske pogoje in naslednje
zahteve:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri,
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodenja,
– da ima izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti ter
izkušnje pri samostojni pripravi projektov za
mlade,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– obvlada vsaj en tuj (svetovni) jezik,
– zna delati z računalnikom,
– ima izdelano vizijo razvoja zavoda ter
predloži 4-letni program dela.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo najkasneje v petnajstih dneh od objave razpisa
na naslov: Mladinski center Trbovlje, Rudarska cesta 6, 1420 Trbovlje, v zaprti ovojnici,
z oznako »razpis za direktorja javnega zavoda Mladinski center Trbovlje«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od objave razpisa.
Svet Javnega zavoda
Mladinski center Trbovlje
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Druge objave

Št. 024-36/2008/28
Ob-1566/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano na podlagi sedmega odstavka
47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93,13/98 – odl. US, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07,
v nadaljevanju: ZG) ter Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za
uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi
koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 2/2010,
v nadaljevanju: pravilnik) objavlja
javni poziv
za pripravo posamičnega programa
ohranjanja kmetije
1. Predmet poziva: predmet javnega
poziva je poziv za pripravo posamičnega
programa ohranjanja kmetije, ki je osnova
za pripravo Programa ohranjanja kmetij in
podeželja v gorskem in hribovitem svetu
z omejenimi možnostmi gospodarjenja za
uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije.
2. Upravičenci za pripravo posamičnega
programa ohranjanja kmetije
Za pripravo posamičnega programa
ohranjanja kmetije je upravičena fizična
oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določata
ZG in pravilnik:
– je kmet v skladu s predpisi, ki urejajo
promet s kmetijskimi zemljišči;
– aktivno gospodari na kmetiji;
– se kmetija nahaja v gorskem oziroma
hribovitem svetu z omejenimi možnostmi
gospodarjenja;
– bo koncesijo izvajal v okviru svoje kmetije, ob smiselni uporabi 19. člena ZG
– ima potrebna tehnična sredstva;
– ima strokovna znanja za izvajanje koncesije;
– lastni in s koncesijo pridobljeni gozdovi
predstavljajo zaokroženo celoto, ki ne presega 200 hektarjev;
– pripravi enostavni poslovni načrt, na
podlagi katerega se pripravi posamični program ohranjanja kmetije.
3. Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
3/1 (status kmeta)
Izpolnjevanje pogoja statusa kmeta se
ugotavlja na podlagi predpisov, ki urejajo
promet s kmetijskimi zemljišči.

3/2 (aktivno gospodarjenje)
Šteje se, da upravičenec aktivno gospodari na kmetiji, če se ugotovi na:
– Zavodu za gozdove Slovenije, da
z gozdovi gospodari v skladu z gozdnogojitvenimi načrti, če ima upravičenec v lasti
gozd ali,
– Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, da je upravičenec vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: RKG), če ni lastnik gozda.
3/3 (gorski oziroma hriboviti svet z omejenimi možnostmi gospodarjenja)
(1) Za območje gorskega oziroma hribovitega sveta z omejenimi možnostmi gospodarjenja se šteje hribovsko in gorsko območje, kot je določeno v Programu razvoja
podeželja Republike Slovenije 2007–2013,
ki ga je potrdila Komisija Evropske unije
z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne
12. 9. 2007.
(2) Šteje se, da je pogoj glede območja
gorskega oziroma hribovitega sveta z omejenimi možnostmi gospodarjenja izpolnjen,
če iz izpisa RKG, izhaja, da se več kot 50
odstotkov kmetijskih zemljišč nahaja v hribovsko gorskem območju. Če kmetijsko gospodarstvo nima kmetijskih zemljišč ali jih
ima manj kot 50 odstotkov v hribovsko gorskem območju, mora dokazati, da se več
kot 50 odstotkov gozdov nahaja v hribovsko
gorskem območju, kar se ugotovi na Zavodu
za gozdove Slovenije.
3/4 (izvajanje koncesije v okviru svoje
kmetije)
(1) Šteje se, da je pogoj izvajanje koncesije v okviru svoje kmetije izpolnjen, če iz
enostavnega poslovnega načrta iz 4. točke
tega javnega poziva izhaja, da je na kmetijskem gospodarstvu zagotovljena zadostna
razpoložljiva delovna sila.
(2) Največ 25 odstotkov količine vseh načrtovanih del lahko prednostni upravičenec
izvede s pomočjo drugih za ta dela registriranih fizičnih in pravnih oseb, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti ali v obliki medsosedske pomoči,
razen v primeru višje sile. V tem primeru
se mora pridobiti predhodno soglasje koncedenta.
(3) Če se dela izvajajo v obliki medsosedske pomoči, morajo biti izvajalci teh del

ustrezno usposobljeni. Za ustrezno usposobljenost se šteje opravljena nacionalna
poklicna kvalifikacija za področje gozdarstva
ali dokazilo o opravljeni poklicni ali srednji
gozdarski šoli.
3/5 (tehnična sredstva)
Upravičenec mora izkazati, da so na
njegovi kmetiji potrebna tehnična sredstva
vključno z osebno varovalno opremo za
delo v gozdu, kar se ugotovi iz enostavnega poslovnega načrta iz 4. točke tega
javnega poziva.
Potrebna tehnična oprema vključno
z osebno varovalno opremo iz prejšnjega
odstavka je:
1. traktor kolesnik za delo v gozdu, ki ima
naslednje karakteristike:
– minimalna moč 40 kW,
– pogon na vsa štiri kolesa,
– kabino ojačano za varno delo v gozdu,
– zaščiteno podvozje;
2. fiksen ali snemljiv gozdarski vitel;
3. motorna žaga;
4. osebna varovalna oprema za delo
v gozdu.
3/6 (strokovna znanja)
(1) Šteje se, da je pogoj glede strokovnega znanja izpolnjen, če ima upravičenec
opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo
za gozdarja sekača, gojitelja in traktorista
ali opravljeno poklicno ali srednjo gozdarsko šolo.
(2) Pogoj glede opravljenih vseh treh
poklicnih kvalifikacij iz prejšnjega odstavka
je lahko izpolnjen v okviru kmetije upravičenca, pri čemer mora imeti upravičenec,
ki kandidira na razpis za podelitev koncesije, opravljeno vsaj eno nacionalno poklicno
kvalifikacijo.
3/7 (zaokrožena celota do 200 hektarjev)
(1) Za dokazilo o izpolnjevanju zaokrožene celote do 200 hektarjev se šteje izjava
upravičenca o površini gozdnih zemljišč, ki
jih ima v lasti, po posameznih katastrskih
občinah.
(2) Za zaokroženo celoto se štejejo gozdovi, ki so v katastrski občini, v kateri je sedež kmetije, ter katastrske občine, ki mejijo
na to katastrsko občino.
4. Enostavni poslovni načrt
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1. OSNOVNI PODATKI O KANDIDATU
Ime, priimek
Naslov

Ulica/hišna št.:
Poštna št./kraj:

KMG_MID
Nadmorska višina sedeža
kmetije v m
Občina
Katastrska občina
sedeža kmetije
Statistična regija sedeža
kmetije
Območje kmetijskih zemljišč
in gozdov
(obkroži)

Davčni zavezanec (obkroži)
Kmetijski zavarovanec
(obkroži)
Kmet v skladu s predpisi, ki
urejajo promet s kmetijskimi
zemljišči
(obkroži)
Aktivno gospodarim na
kmetiji
(obkroži)
Nacionalna poklicna
kvalifikacija (gozdar sekač)
(obkroži)
-------------------------------pridobljena:
(kraj,datum,izobraževalna
ustanova):
Nacionalna poklicna
kvalifikacija (gozdar traktorist)
(obkroži)
-------------------------------pridobljena:
(kraj,datum,izobraževalna
ustanova):
Nacionalna poklicna
kvalifikacija (gozdar- gojitelj)
(obkroži)
-------------------------------pridobljena:
(kraj,datum,izobraževalna
ustanova):
Poklicna ali srednja
gozdarska šola
(obkroži)
-------------------------------pridobljena:
(kraj,datum,izobraževalna
ustanova):
Kmetijski zavarovanec
(obkroži)
EMŠO
(fizične osebe)
- Telefon/GSM/fax
- E-mail

•
•
•

hribovska in gorska območja
območje Natura 2000
zavarovana območja (narodni, regijski in krajinski park)

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

-----------------------------------------------------------------------------------------

DA

NE

-----------------------------------------------------------------------------------------

DA

NE

-----------------------------------------------------------------------------------------

DA
NE
-----------------------------------------------------------------------------------------

DA

NE
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2. CILJ KANDIDATA
Kakšna je razvojna vizija kmetije?

3. SEZNAM ZEMLJIŠČ V UPORABI
Vrsta zemljišča v dejanski rabi
Njive in vrtovi:
GERK 1100 –njiva/vrt (vključno z nasadi jagod)
Začasni travnik:
GERK 1130
Travniki:
GERK 1300-trajni travnik
Barjanski travnik:
GERK 1321- barjanski travnik
Pašniki:
GERK 1330-gorski pašniki
Ekstenzivni sadovnjak:
GERK 1222-ekstenzivni sadovnjak
Plantažni sadovnjaki:
GERK 1221-intenzivni sadovnjak
GERK 1230-oljčnik
GERK 1240-ostali trajni nasadi
Vinogradi:
GERK 1211-vinograd
Hmeljišča:
GERK 1160-hmeljišče
Trajne rastline na njivskih površinah:
GERK 1180 - trajne rastline na njivskih površinah (njive špargljev, artičok in
rabarbare)
Zavarovani prostori za rastlinsko pridelavo:
GERK 1190-rastlinjak in ostali zavarovani prostori
Gozdne plantaže:
GERK 1420- plantaže gozdnega drevja
Ostale kmetijske površine:
Proizvodne površine pri pridelavi gob:
SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
SKUPAJ GOZDNA ZEMLJIŠČA
SKUPAJ ZEMLJIŠČA:

ha

a
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4. SEZNAM KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH TEHNIČNIH SREDSTEV (STROJEV) IN OSEBNE VAROVALNE
OPREME ZA DELO V GOZDU
Vrsta stroja ali opreme

Število

Leto izdelave

Zmogljivost stroja (moč, ostalo)

5. STALEŽ ŽIVALI
Vrsta živine

Število živali

Povprečni letni stalež

6. DELOVNA SILA OB PREDLOŽITVI PROGRAMA
Oseba

Odnos do
nosilca
dejavnosti

Letnica
rojstva

Nosilec

Skupaj

/

/

Status/
aktivnost*
(s šifro
1–7)

Kmetijski
zavarovanec DA/NE

/

/

Število PDM
pred
pridobitvijo
koncesije

Število PDM
po pridobitvi
koncesije**

*Status/aktivnost: 1 – kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); 2 – oseba v aktivni življenjski dobi, ki je zdravstveno
zavarovana za opravljanje kmetijske dejavnosti (1 PDM); 3 – stalno najeta delovna sila (1 PDM); 4 –upokojenec (0,5
PDM); 5 – redno zaposlen izven kmetije (0,5 PDM); 6 – dijak ali študent (0,2 PDM); 788 – drugo-občasno najeta delovna
sila, ipd (0,5 PDM).
**pri izračunu PDM po pridobitvi koncesije se sešteje število PDM pred pridobitvijo koncesije in PDM za največjo možno
površino gozdov, ki se lahko pridobi s koncesijo (ta površina je 200 ha zmanjšana za št. ha v lasti). Za izračun PDM se
upošteva 0,41 PDM za 100 ha gozda.
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7. PRIHODEK IZ DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Dejavnost
Ocena
prihodka v obdobju zadnjih petih let (%)
7. PRIHODEK IZ DEJAVNOSTI NA
KMETIJI
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Dejavnost
Ocena prihodka v obdobju zadnjih petih let (%)
Dopolnilna
Kmetijstvo dejavnost
SKUPAJ
Gozdarstvo
8.
POVPREČNI
OBSEG OPRAVLJENIH DEL V GOZDU V OBDOBJU ZADNJIH PETIH LET
Dopolnilna
dejavnost
SKUPAJ
Dela
Obseg
opravljenih
8. POVPREČNI OBSEG OPRAVLJENIH DEL V GOZDU V OBDOBJU
ZADNJIH
PETIHdel
LET
Lastno delo (znotraj
Najeta delovna sila
kmetijskega gospodarstva)
Dela
Obseg opravljenih del
3
Sečnja (m )
Lastno delo (znotraj
Najeta delovna sila
3
Spravilo (m )
kmetijskega gospodarstva)
Prevoz
Sečnja (m3)
3
Gojitvena
dela
Spravilo (m
) (dnine)
3
Varstvena
(dnine)
Prevoz (m dela
)
Gradnja
vzdrževanje
Gojitvenaindela
(dnine) gozdnih prometnic
(m):
Varstvena dela (dnine)
gradnja
vlak gozdnih prometnic Gradnja
in
vzdrževanje
vzdrževanje vlak
(m): -gradnja
--gradnja cest
vlak
-vzdrževanje
--vzdrževanje cest
vlak
gradnja cest
vzdrževanje cest
-

9. Izjavljam, da so navedeni podatki resnični, točni in popolni ter za to prevzemam materialno in odškodninsko
odgovornost.
9. Izjavljam, da so navedeni podatki resnični, točni in popolni ter za to prevzemam materialno in odškodninsko
odgovornost.
10. Datum in podpis:
10. Datum in podpis:

5. Zahtevana dokumentacija
1. Prijava na javni poziv za pripravo
posamičnega programa ohranjanja kmetije
(dopis prijavitelja);
2. Izjava o površini gozdnih zemljišč,
ki jih ima upravičenec v lasti, po posameznih
katastrskih občinah;
3. Izpolnjen enostavni poslovni načrt;
4. Izjava upravičenca, da bodo do
kandidature na razpis za podelitev koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije v okviru njegove kmetije zago
tovljene vse tri nacionalne poklicne kvalifikacije (za gozdarja sekača, gojitelja in traktorista) pri čemer bo sam imel opravljeno
vsaj eno nacionalno poklicno kvalifikacijo
ali da bo imel upravičenec do kandidature
opravljeno poklicno ali srednjo gozdarsko
šolo.

6. Oddaja vloge in odločanje
Vloge je treba poslati s priporočeno pošto na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Javni poziv za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije«.
Vlogo je možno oddati tudi osebno na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Vloga je popolna, če je k prijavi priložena
vsa zahtevana dokumentacija, ki je ustrezno
izpolnjena. V primeru nepopolne vloge bodo
prijavitelji pozvani, da jo v določenem roku
od prejema zahteve za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene.
Zoper odločitev o zavrnitvi vloge je mogoče vložiti pritožbo. O pritožbi bo odločala

posebna komisija, ki jo bo za te primere imenoval minister, pristojen za gozdarstvo. Pritožbo je treba poslati s priporočeno pošto ali
vložiti osebno na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana, najpozneje v roku 14 dni od
prejema odločitve.
7. Rok za oddajo vloge: rok za oddajo
vloge je 3 mesece po objavi javnega poziva
za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije v Uradnem listu Republike
Slovenije.
8. Dodatne informacije: dodatne informacije se lahko dobijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: mag. Robert
Režonja, tel. 01/478-91-42, elektronski naslov robert.rezonja@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Št. 0028/2010
Ob-1573/10
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana,
objavlja na podlagi 21. in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. in
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09), Splošnih pogojev
poslovanja Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
101/08) in Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklad Mestne občine Ljubljana
za leto 2010

Ostali pogoji prodaje so razvidni iz osnutka prodajne pogodbe.
4. Predmet oddaje in izhodiščna cena
najema
Posamezen poslovni prostor bo predmet
oddaje v najem izključno v primeru neuspešnega javnega zbiranja ponudb za prodajo
posameznega poslovnega prostora po tem
javnem zbiranju ponudb. Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov se za
konkreten posamezen poslovni prostor šteje
za neuspešno, če organizator tega javnega
zbiranja po izvedbi postopka ne more skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji
po Zakonu o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin in Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Predmet oddaje je 6 poslovnih prostorov,
podrobneje opisanih v 2. točki tega javnega
zbiranja ponudb.
4.1 Poslovni prostor – lokal št. 1
Izhodiščna cena najema poslovnega
prostora in shrambe znaša:
– 12,89 EUR za 1 m2 poslovnega prostora in shrambe (za 62,98 m2, skupaj 812
EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta (kar skupaj
za 2 parkirni mesti v skupni izmeri 28,55 m2
znaša 70,23 EUR).
4.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 2706-1026-402
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 12,51 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 118,17 m2, skupaj 1.478 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za
1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar
skupaj za 3 parkirna mesta v skupni izmeri
41,10 m2 znaša 101,11 EUR).
4.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 2706-1026-403.
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 12,51 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 84,25 m2, skupaj 1.054 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta (kar skupaj
za 3 parkirna mesta v skupni izmeri 41 m2
znaša 100,86 EUR).
4.4 Poslovni prostor – lokal št. 4, ID številka: 2706-1026-404
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 12,51 EUR za 1 m2 poslovnega prostora in shrambe (za 60,25 m2, skupaj 754
EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2
posameznega parkirnega mesta (kar skupaj
za 2 parkirni mesti v skupni izmeri 28,55 m2
znaša 70,23 EUR).
4.5 Poslovni prostor – lokal št. 5, ID številka: 2706-1026-405
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 12,89 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 151,83 m2, skupaj 1.957 EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi štiri parkirna mesta, ki jih je
najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za

javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin in organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID
za DDV: SI41717031.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je 6 poslovnih prostorov
– lokalov, lociranih v pritlični etaži objekta
A3, ki leži ob Šmartinski in Pokopališki cesti,
v katastrski občini Zelena Jama, v Ljubljani.
Lokali so izdelani do podaljšane 3. gradbene faze, posamezni kupec pa si glede
na zahteve dejavnosti sam izvaja in projektira notranje instalacije lokala, notranjo
gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov
in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Za
ogrevanje vseh lokalov je predvidena kompaktna toplotna postaja, ki je locirana v toplotni postaji TP 2 v 3. etaži objekta A3. Za
vsak lokal je predviden priključek hladne
vode. Topla sanitarna voda za potrebe lokala se pripravlja individualno v vsakem lokalu.
Predviden je tudi priključek elektrike ter telefonska instalacija do lokala.
Prodajalec je predlagal vpis etažne lastnine na nepremičninah s parc. št. 1488/16,
1488/17, 1488/18, 1488/19, 1488/6 in
1488/13, vse k.o. Zelena jama. Naveden
zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske
pravice na navedenih nepremičninah se je
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča evidentiral pod opr. Dn št. 18960/2009.
Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalu št. 1 in lokalu št. 5, je gostinska dejavnost za pripravo hrane ali bar. Za
ostale lokale je predvidena trgovska, servisna ali mirna poslovna dejavnost.
Podrobnejši opis lokalov:
2.1 Poslovni prostor – lokal št. 1, ID številka: 2706-1026-401, v 4. etaži, na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri
54,68 m2, s shrambo v 3. etaži v izmeri
8,30 m2, v skupni izmeri 62,98 m2, in 2 parkirni mesti, v 3. etaži objekta: parkirno mesto z ID: 2706-1028-18 v izmeri 14,30 m2 in
parkirno mesto z ID: 2706-1028-34 v izmeri
14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi
sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 169.000,00 EUR.
2.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 2706-1026-402, v 4. etaži na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri
118,17 m2 in 3 parkirna mesta, v 3. etaži
objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-15
v izmeri 14,30 m2, parkirno mesto z ID:
12706-1028-16 v izmeri: 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-17: v izmeri
14,30 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi
sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 280.000,00 EUR.

2.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 2706-1026-403, v 4. etaži, na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri
84,25 m2 in 3 parkirna mesta, v 3. etaži
objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-35
v izmeri 14,25 m2, parkirno mesto z ID:
12706-1028-36 v izmeri 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-37 v izmeri
14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi
sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 213.000,00 EUR.
2.4 Poslovni prostor – lokal št. 4, ID številka: 2706-1026-404, v 4. etaži na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri
51,75 m2, shramba, v 3. etaži objekta v izmeri 8,50 m2, v skupni izmeri 60,25 m2, in 2 parkirni mesti, v 3. etaži objekta: parkirno mesto
z ID: 12706-1028-14, v izmeri 14,30 m2 in
parkirno mesto z ID: 12706-1028-38. v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi
tudi sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 140.000,00 EUR.
2.5 Poslovni prostor – lokal št. 5, ID
številka: 2706-1026-405, v 4. etaži na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana,
v izmeri 151,83 m2 in 4 parkirna mesta,
v 3. etaži objekta ID: parkirno mesto
z ID: 12706-1028-12, v izmeri: 14,30 m2,
parkirno mesto z ID: 12706-1028-13,
v izmeri 12,50 m2, parkirno mesto z ID:
12706-1028-39 v izmeri: 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-40 v izmeri
14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi
sorazmeren del skupnih delov.
Izhodiščna cena: 421.000,00 EUR.
2.6 Poslovni prostor – lokal št. 6, ID številka: 2706-1026-406, v 4. etaži na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri
41,85 m2, shramba, v 3. etaži objekta v izmeri 8,30 m2, v skupni izmeri 50,46 m2, in
2 parkirni mesti, v 3. etaži objekta v izmeri
ID: 12706-1028-19, v izmeri 12,50 m2, ID:
12706-1028-33, v izmeri 12,50 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del
skupnih delov.
Izhodiščna cena: 117.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši
ponudnik.
3.3. Izbrani ponudnik plača celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe. Vplačana varščina se
všteva v kupnino. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
3.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
prodajne pogodbe in/ali plačal celotne kupnine v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Stran

Stran

344 /

Št.

12 / 19. 2. 2010

1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar
skupaj za 4 parkirna mesta v skupni izmeri
53,55 m2 znaša 131,73 EUR).
4.6 2.6 Poslovni prostor – lokal št. 6 ID
številka: 2706-1026-406
Izhodiščna cena najema nepremičnine
znaša:
– 12,51 EUR za 1 m2 poslovnega prostora in shrambe (za 50,15 m2, skupaj 627
EUR).
Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za
1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar
skupaj za 2 parkirni mesti v skupni izmeri
25 m2 znaša 61,50 EUR).
Navedene izhodiščne cene najema ne
vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik
v skladu z veljavno zakonodajo.
Podlaga za določitev cene najema posameznega parkirnega mesta je Sklep o stanovanjski najemnini – za Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 136/04, 16/05) in ni predmet zbiranja ponudb v skladu s tem javnim zbiranjem
ponudb.
5. Pogoji najema
5.1. Nepremičnina se oddaja po načelu
»videno–najeto«, poznejših reklamacij v primeru napak ne bomo upoštevali.
5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo organizator upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema za m2 poslovnega prostora in shrambe, kar pomeni, da bo
s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.
5.3. Ponudnik bo dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa,
najkasneje do dneva navedenega na računu
(tj. predvidoma do 15. v mesecu za tekoči mesec). Vplačana varščina se bo vštela
v najemnino.
5.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
najemne pogodbe v določenem roku, se
šteje, da odstopa od najema, plačano varščino pa obdrži organizator, ki lahko sklene
najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Ostali pogoji najema so razvidni iz osnutka najemne pogodbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
6.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine
(v primeru ponudbe za nakup nepremičnine)
oziroma varščino v višini ene izhodiščne
cene najema celotne nepremičnine tj. poslovnega prostora s pripadajočo shrambo in
pripadajočimi parkirnimi mesti (v primeru ponudbe za najem nepremičnine). Varščino je
potrebno plačati na račun namenskih sredstev JSS MOL, številka 01261-6520972441,
sklic na številko 00 – 9999. Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu/najemniku) vračuna v kupnino oziroma najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, številko telefona in telefaksa, naziv in naslov banke za
vračilo varščine) (Priloga 1),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša in ponujeno ceno, ki ne
sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene
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za nakup ali najem nepremičnine, (Priloga
2),
– priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb (Priloga
3, 4, 5, 6, 7).
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
6.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe
z dokazili poslati priporočeno po pošti ali
oddati v vložišče organizatorja: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, v zaprti ovojnici.
Ovoj ponudb mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 1 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 2 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 3 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 4 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 5 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. 6 Zelena jama – Ne odpiraj!«
ali
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 1 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 2 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 3 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 4 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 5 Zelena jama – Ne odpiraj!«,
– »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. 6 Zelena jama – Ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig pošiljatelja. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo vročene na navedeni naslov do vključno 5. 3. 2010, do 10. ure.
6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
naslednje priloge:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) oziroma
priglasitveni list (za samostojne podjetnike
posameznike) oziroma dokazilo o registraciji za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni
od dneva, določenega za oddajo ponudbe
(izpis iz sodnega registra ali izpis iz registra
DURS oziroma AJPES) (Priloga 3),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, od dneva določenega za oddajo
ponudbe (Priloga 4),
– program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v posameznem poslovnem prostoru
(Priloga 5),
– potrdilo o plačani varščini (Priloga 6),
– pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed
postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja
(Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07)
(Priloga 7),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb (Priloga 7),
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe (Priloga 7).
Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.

7. Dodatne informacije in dokumentacija
za pripravo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer tako, da le-te izpolnijo,
podpišejo, opremijo z žigom ter po zaporednih številkah priložijo ponudbi. Obrazcem,
v katerih je navedena zahteva po prilogi, se
priloži zahtevan dokument.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma najemom in ogledom nepremičnin
v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, in
sicer: Aleš Tomažin, tel. 306-15-86, email:
ales.tomazin@ljubljana.si ali Tanja Geltar,
tel. 306-15-49, email: tanja.geltar@ljubljana.si.
Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
5. 3. 2010, na sedežu organizatorja Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi, v 3. nadstropju, z začetkom ob 10.30.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine oziroma
najemnine. Razpis se šteje kot uspel tudi
v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.
8.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija
s ponudniki, ki so ponudili enako visoko
kupnino oziroma najemnino, opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši
ponudniki naknadno povabljeni.
8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
8.5. Organizator ni zavezan k sklenitvi
prodajne pogodbe ali najemne pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve prodajne
ali najemne pogodbe kadarkoli ustavi, brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Besedilo tega javnega zbiranja ponudb
je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana: www.jssmol.si.
V dnevnem časopisu Dnevnik je objavljeno zgolj obvestilo o objavi javnega zbiranja
ponudb.
Priloge te objave javnega zbiranja ponudb so osnutek prodajne pogodbe, osnutek najemne pogodbe in obrazci za pripravo
ponudbe in so objavljene samo na zgoraj
navedeni spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 1-160/2010
Ob-1593/10
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana
vabijo k nakupu premičnin: tovornih
vagonov, izločenih iz uporabe.
Vrsta posla: prodaja osnovnih sredstev.
Lokacija: železniške postaje po Slo
veniji.
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Predmet prodaje obsega: 199 tovornih
vagonov, izločenih iz uporabe.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 576.770,40 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
17. 3. 2010, ob 11. uri, na sedežu družbe:
SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub
ljana, Področje za nabavo (soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 25 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 26 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu
01/29-14-833 ali po elektronski pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Slovenske železnice, d.o.o.

3 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano na 10 m2
zemljišča); območje ureja ZN Dolgo polje III
(Uradni list SRS, št. 26/82); izhodiščna cena
najema zemljišča navedenega pod to točko
za postavitev 3 dvostranskih jumbo panojev
znaša 90 EUR/mesec brez DDV.
d) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja (križišče Kersnikova-Dečkova-Ulica mesta Grevenbroich)
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 1270/1, vpisana v vl. št.
380, k.o. Spodnja Hudinja, v skupni izmeri
10 m2, kjer je predvidena postavitev 2 enostranskih jumbo panojev (vsak posamezen
enostranski jumbo pano na 5 m2 zemljišča);
območje ureja ZN Dečkovo naselje (Uradni
list SRS, št. 14/86); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za
postavitev 2 enostranskih jumbo panojev
znaša 30 EUR/mesec brez DDV.
e) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja (Dečkova cesta-Celjski sejem)
Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 1318/1, v izmeri 10 m2
in del parc. št. 1322/3, v izmeri 10 m2, obe
vpisani v vl. št. 1614, k.o. Spodnja Hudinja,
v skupni izmeri 20 m2, kjer je predvidena
postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev
(vsak posamezen dvostranski jumbo pano
na 10 m2 zemljišča); območje ureja ZN Dolgo polje I. in ŠRC Golovec (Uradni list SRS,
št. 14/86); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev znaša 60
EUR/mesec brez DDV.
f) Lokacija v k.o. Ostrožno (Lanovž-cesta
v Lokrovec ob AERU)
Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 608/69, v izmeri 20 m2,
vpisana v vl. št. 1425 k.o. Ostrožno in del
parc. št. 608/65, v izmeri 20 m2, vpisana
v vl. št. 2276, k.o. Ostrožno, v skupni izmeri 40 m2, kjer je predvidena postavitev
4 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano na 10 m2
zemljišča); območje ureja ZN za kompleks
Aero (proj. št. 156/73 ZNG Celje, Uradni list
SRS, št. 22/77 in 22/78; Uradni list RS, št.
17/92, 2/96); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 4 dvostranskih jumbo panojev znaša
120 EUR/mesec brez DDV.
g) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja (ob
Severni vezni cesti-Mercator)
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 466/1, vpisana v vl. št.
2701, k.o. Spodnja Hudinja, v skupni izmeri
30 m2, kjer je predvidena postavitev 3 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen
dvostranski jumbo pano na 10 m2 zemljišča); območje ureja ZN rekreacijskega centra na Golovcu – spremembe in dopolnitve
(Uradni list RS, št. 58/01); izhodiščna cena
najema zemljišča navedenega pod to točko
za postavitev 3 dvostranskih jumbo panojev
znaša 90 EUR/mesec brez DDV.
h) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja (Mercator – rondo)
Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 892/1, v izmeri 10 m2,
vpisana v vl. št. 306, k.o. Spodnja Hudinja
in del parc. št. 895/4, v izmeri 10 m2, vpisana
v vl. št. 2701, k.o. Spodnja Hudinja, v skupni
izmeri 20 m2, kjer je predvidena postavitev
2 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano na 10 m2
zemljišča); območje ureja ZN rekreacijskega
centra na Golovcu – spremembe in dopol-

Št. 10-0103
Ob-1603/10
Snaga, d.o.o. na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84-4254/2007, stran
11577) objavlja
prodajo
naslednjega rabljenega osnovnega sredstva:
Znamka: Toyota Prius 1.5
Tip: NHW20L – AHEE8W (1E)
Masa vozila: 1375 kg
Največja dovoljena masa: 1725 kg
Delovna prostornina motorja: 1497 cm3
Moč motorja: 57,50 kW
Vrsta goriva: bencin
Tip motorja: 1NZ-FXE MG2
Barva vozila: E7D (grafitno siva)
Prva registracija: 12. 8. 2008
Prevoženi km: nekaj več kot 15.000.
Poškodbe:
– obtolčen od toče v letu 2009 – popravljeno,
– poškodovana (vdrta) sprednja in zadnja vrata levo na parkirišču – popravljeno
(kleparska in ličarska dela),
– sprednja in zadnja vrata opraskana
navpično z ostrim predmetom – popravljeno.
Interesenti naj svoje pisne ponudbe z navedeno zavezujočo ceno, ki so jo pripravljeni plačati za vozilo, oddajo v zaprti ovojnici,
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za Toyoto Prius«, najkasneje do 26. 2. 2010, na
naslov: Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1000
Ljubljana.
Izbrana bo ponudba z najvišjo ponujeno
ceno za vozilo. Prodajalec si pridržuje pravico, da ponudbe, nižje od ocenjene vrednosti, ne sprejme.
Dodatne informacije je možno dobiti na
tel. 01/47-79-711 (Jani Erklavec).
Snaga d.o.o.
Št. 0012/2010
Ob-1594/10
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, ki jo zastopa župan Matej Kotnik, na
podlagi 30. člena Statuta Občine Lukovica
(Uradni vestnik, št. 1/01, 5/06), vabi zainteresirane kandidate za oddajo vlog o zainteresiranosti za postavitev 6-oddelčnega
vrtca, za izvajanje javne službe na zemljiščih Občine Lukovica (ustanovitev stavbne
pravice).
Predmet stavbne pravice bo izgradnja
6-oddelčnega vrtca, zagotovitev notranje

opreme ter ureditev okolice, po idejnem projektu, ki ga bo določil lastnik zemljišč. Kandidat bo moral zgraditi in opremiti objekt po
projektu, ki ga bo zagotovil lastnik zemljišč
in pridobiti uporabno dovoljenje ter zagotoviti izvajanje javne službe predšolske vzgoje,
najkasneje do 15. 10. 2010.
Svoj namen sodelovati v postopku, z navedbo osnovnih podatkov in kontaktne osebe, pošljite do 8. 3. 2010, na naslov: Občina
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, s pripisom »Kandidatura za izgradnjo vrtca«. Dodatne informacije dobite pri višji svetovalki
za družbene in društvene dejavnosti, tel.
01/729-63-10.
Občina Lukovica
Št. 3502-27/2010
Ob-1604/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, v skladu Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), Odlokom
o oglaševanju v Mestni občini Celje (Uradni
list RS, št. 56/08) in sklepom Komisije za
vodenje in nadzor postopka pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje
z dne 15. 1. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem zemljišč v lasti
Mestne občine Celje za postavitev
velikih ploskovnih objektov – jumbo
panojev
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet oddaje zemljišč v najem in
izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Medlog (Čopova pri
posl. stavbi Nivo)
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 2197/1, vpisana v vl. št.
1079, k.o. Medlog, v skupni izmeri 10 m2,
kjer je predvidena postavitev 1 dvostranskega jumbo panoja; območje ureja Zazidalni načrt Lava II – sprememba gradbena
industrija in skladišča (proj. št. 303/77 RC
Celje, Uradni list SRS, št. 22/78; Uradni list
RS, št. 14/99 in 59/99); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za
postavitev 1 dvostranskega jumbo panoja
znaša 30 EUR/mesec brez DDV.
b) Lokacija v k.o. Ostrožno (zahodno od
Lanovža)
Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 1392/2, v izmeri 10 m2,
vpisana v vl. št. 1890 k.o. Ostrožno in del
parc. št. 1139/62, v izmeri 10 m2, vpisana
v vl. št. 2555, k.o. Ostrožno, v skupni izmeri
20 m2, kjer je predvidena postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen
dvostranski jumbo pano na 10 m2 zemljišča); območje ureja Zazidalni načrt za kompleks »Aero« (proj. št. 156/73 ZNG Celje,
Uradni list SRS, št. 22/77 in 22/78; Uradni
list RS, št. 17/92, 2/96); izhodiščna cena
najema zemljišča navedenega pod to točko
za postavitev 2 dvostranskih jumbo panojev
znaša 60 EUR/mesec brez DDV.
c) Lokacija v k.o. Ostrožno (Ulica mesta
Grevenbroich-ob parkiriščih)
Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 563/16, v izmeri 10 m2
in del parc. št. 563/17, v izmeri 20 m2, obe
vpisani v vl. št. 1984, k.o. Ostrožno, v skupni
izmeri 30 m2, kjer je predvidena postavitev
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nitve (Uradni list RS, št. 58/01); izhodiščna
cena najema zemljišča navedenega pod to
točko za postavitev 2 dvostranskih jumbo
panojev znaša 60 EUR/mesec brez DDV.
i) Lokacija v k.o. Celje (Kersnikova –
Dečkova ob Kladivarju)
Predmet oddaje v najem sta stavbni zemljišči: del parc. št. 24, v izmeri 10 m2 in del
parc. št. 23, v izmeri 20 m2, obe vpisani v vl.
št. 1356, k.o. Celje, v skupni izmeri 30 m2,
kjer je predvidena postavitev 3 dvostranskih jumbo panojev (vsak posamezen dvostranski jumbo pano na 10 m2, zemljišča);
območje ureja ZN Dolgo polje –Lahka industrija-območje ZN Aero (proj. 156/73 ZNG;
Uradni list SRS, št. 22/77); izhodiščna cena
najema zemljišča navedenega pod to točko
za postavitev 3 dvostranskih jumbo panojev
znaša 90 EUR/mesec brez DDV.
j) Lokacija v k.o. Celje (garaže na Zelenici ob obvoznici in Savinjski progi)
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 706/2, vpisana v vl.
št. 1457, k.o. Celje, v skupni izmeri 30 m2,
kjer je predvidena postavitev 6 enostranskih
jumbo panojev (vsak posamezen enostranski jumbo pano na 5 m2 zemljišča); območje ureja Zazidalni načrt Glazija (proj. št.
123/91-93 RC Planiranje; Uradni list SRS,
št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91,
69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod
to točko za postavitev 6 enostranskih jumbo
panojev znaša 90 EUR/mesec brez DDV.
k) Lokacija v k.o. Celje (Ljubljanska nasproti Tuša)
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 745/1, vpisana v vl.
št. 7, k.o. Celje, v skupni izmeri 5 m2, kjer
je predvidena postavitev 1 enostranskega
jumbo panoja; območje ureja Zazidalni načrt Otok (proj. št. 9/78 RC Plairanje, UVC
št. 28/63, 5/70; Uradni list SRS, št. 42/72,
16/79, 1/79); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 1 enostranskega jumbo panoja znaša
15 EUR/mesec brez DDV.
l) Lokacija v k.o. Medlog (Ljubljanska
vpadnica zahod)
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 1462/1, vpisana v vl.
št. 462, k.o. Medlog, v skupni izmeri 10 m2,
kjer je predvidena postavitev 1 dvostranskega jumbo panoja; območje ureja Lokacijski
načrt za avtocestni priključek Celje zahod,
povezovalno cesto in oskrbni center Lopata
(proj. št. 245/98 RC Planiranje; Uradni list
RS, št. 114/00); izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za postavitev 1 dvostranskega jumbo panoja znaša
30 EUR/mesec brez DDV.
m) Lokacija v k.o. Medlog (obvoznica
pred OMV)
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 1597/1, vpisana v vl. št.
866, k.o. Medlog, v skupni izmeri 10 m2, kjer
je predvidena postavitev 1 dvostranskega
jumbo panoja; območje ureja Lokacijski načrt za ureditev glavne ceste G1-5/286 Arja
vas–Celje, pododsek magistrala zahod–Celje in bencinski servis (Uradni list RS, št.
50/02); izhodiščna cena najema zemljišča
navedenega pod to točko za postavitev
1 dvostranskega jumbo panoja znaša 30
EUR/mesec brez DDV.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb
Najemna pogodba se sklepa za določen
čas treh let.
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Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba v 15 dneh od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če
ponudnik (najemnik) ne podpiše pogodbe
v navedenem roku se šteje, da je odstopil
od najema in upravljavec zadrži njegovo
varščino.
4. Potrdilo o plačani varščini: ponudniki
morajo plačati varščino v višini 10% od ponujene najemnine pod posamezno lokacijo
na transakcijski račun Mestne občine Celje,
št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem
na št. 28 75108-7103042-70000010, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje
ponudb za oddajo zemljišč v najem«.
5. Pogoji najema
a) Nepremičnine se bodo oddale v najem
za najmanj izhodiščno ceno.
b) Plačana varščina se uspelemu ponudniku (najemniku) vračuna v prvo mesečno
najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem javnem zbiranju ponudb.
6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz
katerega mora biti razvidno, da imajo sedež
v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj
2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki
morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.
7. Drugi pogoji
Izbrani ponudnik je dolžan sam in na
svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja
za postavitev velikih ploskovnih objektov
– jumbo panojev ter poskrbeti za ureditev
terena, skladno z veljavnimi zazidalnimi načrti.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
Najemnik je dolžan plačati DDV.
8. Način in rok plačila najemnine: najemnina bo najemniku obračunana vsak mesec, za kar bo najemniku posredovan račun,
ki ga je slednji dolžan plačati v naslednjih
osmih dneh na transakcijski račun Mestne
občine Celje, št. 01211-0100002855. Plačilo
najemnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali osebno predložiti v tajništvo oddelka (II. nadstropje) v zaprti
ovojnici najkasneje do 3. 3. 2010 do 10. ure
na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj –

Javno zbiranje ponudb – najem zemljišč za
postavitev jumbo panojev«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov,
o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb iz 9.a. točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
d) Vezanost ponudnikov na dano ponudbo je 2 meseca od odpiranja ponudb.
e) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o oddaji v najem zemljišča z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 3. 3. 2010 ob
11.30. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje stvarnega in finančnega
premoženja MOC (v nadaljevanju komisija)
in vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o najemu zemljišča za postavitev velikih ploskovnih objektov – jumbo panojev, ki jo pripravi
upravljavec, v nasprotnem primeru lahko
upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina. Če bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše
ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
najemnino.
10. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo v najem zemljišč
in osnutek najemne pogodbe lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel.
03/42-65-604 (Renata Poteko).
Mestna občina Celje
Št. 3502-6/2010
Ob-1605/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), Odlokom o oglaševanju v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 56/08) in sklepom Komisije za vodenje in nadzor postopka pridobi-
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vanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega
in finančnega premoženja Mestne občine
Celje z dne 21. 1. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem zemljišč v lasti
Mestne občine Celje za postavitev
svetlobnih vitrin (city light-ov)
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet oddaje zemljišč v najem in
izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja (Bežigrajska cesta – nasproti Interspara)
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 1716/13, vpisana v vl. št.
2630, k.o. Sp Hudinja, v skupni izmeri 30 m2,
kjer je predvidena postavitev 6 svetlobnih
vitrin (vsaka posamezna svetlobna vitrina
na 5 m2 zemljišča); območje ureja Zazidalni
načrt Gospodarske cone v Celju – območje
ZN Industrija jug in ZN Industrija sever (proj.
št. 31/2000 razvojni center Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje; Uradni list SRS,
št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86,
7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 29/94, 2/96,
23/97, 50/98, 14/99, 117/00); izhodiščna
cena najema zemljišča navedenega pod to
točko za postavitev 6 svetlobnih vitrin znaša
90 EUR/mesec brez DDV.
b) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja (Bežigrajska cesta – nasproti Interspara)
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče: del parc. št. 1440/12, vpisana v vl.
št. 2693, k.o. Sp Hudinja, v skupni izmeri
20 m2, kjer je predvidena postavitev 4 svetlobnih vitrin (vsaka posamezna svetlobna
vitrina na 5 m2 zemljišča); območje ureja
Zazidalni načrt Gospodarske cone v Celju
– območje ZN Industrija jug in ZN Industrija sever (proj. št. 31/2000 razvojni center
Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje;
Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82,
6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS,
št. 17/92, 29/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99,
117/00); izhodiščna cena najema zemljišča
navedenega pod to točko za postavitev 4
svetlobnih vitrin znaša 60 EUR/mesec brez
DDV.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb
Najemna pogodba se sklepa za določen
čas treh let.
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba v 15 dneh od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če
ponudnik (najemnik) ne podpiše pogodbe
v navedenem roku se šteje, da je odstopil
od najema in upravljavec zadrži njegovo
varščino.
4. Potrdilo o plačani varščini
Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10% od ponujene najemnine pod posamezno
lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim
sklicem na št. 28 75108-7103042-70000010,
z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišč v najem«.
5. Pogoji najema
a) Nepremičnine se bodo oddale v najem
za najmanj izhodiščno ceno.
b) Plačana varščina se uspelemu ponudniku (najemniku) vračuna v prvo mesečno
najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem javnem zbiranju ponudb.
6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo

V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz
katerega mora biti razvidno, da imajo sedež
v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj
2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki
morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.
7. Drugi pogoji
Izbrani ponudnik je dolžan sam in na
svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja
za postavitev svetlobnih vitrin ter poskrbeti
za ureditev terena, skladno z veljavnimi zazidalnimi načrti.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
Najemnik je dolžan plačati DDV.
8. Način in rok plačila najemnine: najemnina bo najemniku obračunana vsak mesec, za kar bo najemniku posredovan račun,
ki ga je slednji dolžan plačati v naslednjih
osmih dneh na transakcijski račun Mestne
občine Celje, št. 01211-0100002855. Plačilo
najemnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali osebno predložiti v tajništvo oddelka (II. nadstropje) v zaprti
ovojnici najkasneje do 3. 3. 2010 do 10. ure
na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj –
Javno zbiranje ponudb – najem zemljišč za
postavitev svetlobnih vitrin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov,
o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9.a) točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
d) Vezanost ponudnikov na dano ponudbo je 2 meseca od odpiranja ponudb.
e) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o oddaji v najem zemljišča z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
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f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 3. 3. 2010 ob
11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje stvarnega in finančnega
premoženja MOC (v nadaljevanju komisija)
in vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o najemu
zemljišča za postavitev svetlobnih vitrin, ki jo
pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru
lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika
posameznika in zadrži varščino ponudnika,
ki pogodbe noče podpisati.
h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina. Če bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše
ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
najemnino.
10. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo v najem zemljišč
in osnutek najemne pogodbe lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel.
03/42-65-604 (Renata Poteko).
Mestna občina Celje
Št. 4780-928/2009
Ob-1608/10
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 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 7/2010) 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 javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 2102/12, barjanski travnik, v izmeri 45 m²,
vpisano v zk. vl. št. 1594, k.o. Vič.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
2.3 Območje urejanja VS 6/1 Dolgi most,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o zazidalnem načrtu za
območje urejanja VS 6/1 – Dolgi most (Uradni list RS, št. 13/90).
2.4 Izhodiščna cena je 18.000,00 EUR.
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2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja VS 6/1 Dolgi
most«, na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
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– 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. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 9. 3. 2010, s pričetkom ob 12. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-928/2009
Ob-1609/10
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 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 7/10) 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 javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 815/2, dvorišče, v izmeri 101 m², vpisano
v zk vl. št. 1152, k.o. Glince.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja

v območju urejanja ŠS 3/1 Utik, v površinah
za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
2.3 Območje urejanja ŠS 3/1 Utik, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z določili Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto Š 3 Podutik.
2.4 Izhodiščna cena je 40.500,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine v območju urejanja ŠS 3/1
Utik«, na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izved-
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bo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 9. 3. 2010, s pričetkom ob 12.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-928/2009
Ob-1610/10
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 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 7/10) 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 javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:

parc. št. 831/12, dvorišče, v izmeri 50 m2,
vpisano v zk vl. št. 1045, k.o. Brinje I.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja BI 3/2, Ob Vojkovi ulici, v površinah za inštitute, šolstvo in zdravstvo.
2.3 Območje urejanja BI 3/2, Ob Vojkovi
ulici, kjer se nahaja predmetno zemljišče,
se ureja z določili Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta za južni del ureditvenega
območja BI 3/2 ob Vojkovi ulici (Uradni list
RS, št. 31/87).
2.4 Izhodiščna cena je 25.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
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od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja BI
3/2 Ob Vojkovi ulici«, na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 9. 3. 2010, s pričetkom ob 13. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-928/2009
Ob-1611/10
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 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine
Ljubljana za leto 2010

Stran

350 /

Št.

12 / 19. 2. 2010

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 2320, dvorišče, v izmeri
635 m2,
– parc. št. 2321, poslovna stavba, v izmeri 83 m2 in
– parc. št. 2322, poslovna stavba, v izmeri 376 m2,
vse vpisane v zk vl. št. 18, k.o. Tabor.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja CO 5/8 Stari Tišler, deloma (parc. št. 2320-del, 2321-del, 2322-del)
v površinah za osrednje dejavnosti, deloma
(parc. št. 2320-del, 2322-del) pa v območju
CT 20, v površinah za promet.
2.3 Območje urejanja CO 5/8 Stari Tišler,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območja urejanja v Občini Ljub
ljana Center (Uradni list RS, št. 13/88).
2.4 Izhodiščna cena je 900.000,00
EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, osta-
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lim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine v območju urejanja
CO 5/8 Stari Tišler«, na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 9. 3. 2010, s pričetkom ob 13.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni

strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-1612/10
Občina Gorenja vas – Poljane, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16
in 100/09), Letnega načrta razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Gorenja
vas – Poljane z dne 17. 12. 2009 in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane
z dne 10. 2. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Prodajalec: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas.
2. Predmet prodaje: garsonjera št. 25
v mansardi večstanovanjske hiše (Sestranska vas 14, Gorenja vas), s kletjo, v izmeri
31,15 m2.
3. Izklicna cena
Izklicna cena znaša 46.800 EUR. Prodaja nepremičnine pod ceno, nižjo od izklicne,
ni možna.
V ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2%). Davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske
pravice plača kupec.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena. V primeru, da dva ali več
ponudnikov ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
5. Varščina za resnost ponudbe: ponudnik mora pravočasno vplačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10 odstotkov ponujene cene, na transakcijski račun prodajalca
št. 01227-0100007212, ter navesti namen
nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti
model 00 in sklic 606. Za pravočasno plačano varščino štejejo plačila na račun prodajalca vključno do 5. marca 2010. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni
sestavni del ponudbe.
6. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– fizične osebe in samostojni ponudniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko in številko TRR,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR ter
podatke o zakonitem zastopniku,
– navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na
sedežu Občine Gorenja vas – Poljane ali na
spletnih straneh občine.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi
poslovna banka, ki je izvedla plačilo,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
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strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
ponudnika.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
7. Dodatni pogoji prodaje:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno–kupljeno; poznejše reklamacije se
ne upoštevajo,
– Občina Gorenja vas – Poljane lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti
do sklenitve pogodbe 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 predloži
najugodnejšo ponudbo, je izključena,
– izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega
javnega poziva. Če kupec v navedenem
roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec
odstopil od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas – Poljane pravico obdržati
dano varščino,
– celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR
prodajalca. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec v navedenem roku ne plača celotne
kupnine, velja da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas –
Poljane pravico obdržati dano varščino,
– dana ponudba veže ponudnika še
60 dni po izteku roka za oddajo ponudb.
Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla
z najugodnejšim ponudnikom,
– ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali v nasprotju s tem razpisom oziroma
bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale,
– zemljiškoknjižni prenos se opravi po
plačilu celotne kupnine.
8. Rok za oddajo ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 9. marca 2010
do 10. ure na naslov: Občina Gorenja vas
– Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnin« in polni naslov ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 9. marca 2010
ob 12.30 v sejni sobi na sedežu prodajalca.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
9. Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičnini, ki se prodaja, pri
Barbari Bogataj, višji svetovalki za splošne
in pravne zadeve, na tel. 04/51-83-124.
Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas – Poljane
Ob-1613/10
Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi Za-

kona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 Odl. US: U-I-294/07-16 in 100/09),
Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane
z dne 17. 12. 2009 in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Gorenja vas – Poljane z dne 3. 2.
2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Gorenja vas – Poljane
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas.
II. Predmet prodaje: prodaja zemljišča
parc. št. 249/1, k.o. Gorenja vas, v izmeri
775 m2, vknjiženega pri vl. št. 29.
III. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša
38.850 evrov. Prodaja nepremičnine pod
ceno, nižjo od izklicne, ni možna.
V izklicni ceni ni zajet DDV, ki ga plača kupec, prav tako tudi stroške zemljiško
knjižnega vpisa lastninske pravice. Stroške
notarske overitve pogodbe nosi prodajalec.
IV. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto
ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
V. Varščina za resnost ponudbe: za
resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za
oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Gorenja vas – Poljane, številka
01227-0100007212, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, območna
enota Kranj, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic 722100. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Neizbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo
o vplačilu varščine je obvezni sestavni del
ponudbe.
VI. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– fizične osebe in samostojni ponudniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno številko
in številko TRR,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR ter
podatke o zakonitem zastopniku,
– navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na
sedežu Občine Gorenja vas – Poljane ali na
spletnih straneh občine.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi
poslovna banka, ki je izvedla plačilo,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
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starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
ponudnika.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
VII. Dodatni pogoji prodaje
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno–kupljeno; poznejše reklamacije se
ne upoštevajo,
– Občina Gorenja vas – Poljane lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe 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 predloži najugodnejšo ponudbo, je izključena,
– izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega
javnega poziva. Če kupec v navedenem
roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec
odstopil od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas – Poljane pravico obdržati
dano varščino,
– celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR
prodajalca, Občine Gorenja vas – Poljane;
plačilo kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega posla,
– dana ponudba veže ponudnika še
60 dni po izteku roka za oddajo ponudb.
Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla
z najugodnejšim ponudnikom,
– ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom
oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale,
– zemljiškoknjižni prenos se opravi po
plačilu celotne kupnine.
VIII. Rok za oddajo ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 2. 3. 2010 do 10.
ure na naslov: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne
odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine«
in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje
ponudb bo 2. 3. 2010 ob 12. uri v sejni sobi
na sedežu prodajalca. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
IX. Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičnini, ki se prodaja, pri
Barbari Bogataj, višji svetovalki za splošne
in pravne zadeve, na tel. 04/51-83-124.
Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas – Poljane
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2010-2
Ob-1055/10
Statut Sindikata Žito-Intes d.d. KNSSNeodvisnost, ki je hranjen v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka
141-3/2002-112, z dne 31. 1. 2002 in vpisan
v evidenco statutov sindikatov pri UE Maribor pod zaporedno številko 3/2002, z dne
29. 1. 2002, se zbriše iz evidence statutov
sindikatov z dne 6. 1. 2010.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor pod zaporedno številko
1/2010, z dne 6. 1. 2010.
Št. 101-1/2010-2
Ob-1296/10
Statut Sindikata OŠ Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Podbrdo, ki se na
podlagi odločbe Upravne enote Tolmin št.
024-3/00 z dne 18. 10. 2000 hrani na Upravni enoti Tolmin in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 40, se z dnem
izdaje te odločbe izbriše iz evidence hrambe
statutov sindikatov.
št. 101-2/2010-2
Ob-1405/10
Statut Sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Dijaškega doma Tezno, ki je
hranjen v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-21/2002-112, z dne
11. 6. 2002, in vpisan v evidenco statutov
sindikatov pri UE Maribor, pod zaporedno
številko 21/2002, z dne 6. 6. 2002, se zbriše iz evidence statutov sindikatov z dne
27. 1. 2010.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor pod zaporedno številko
2/2010, z dne 27. 1. 2010.
Št. 101-2/2010-2
Ob-1501/10
Pravila Sindikata Kerametal Brežice,
Mladinska ulica 15, 8250 Brežice, se izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod številko 024-1/98.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1579/10
Ime medija: Radio Murski val.
Izdajatelj: Radio Murski val, Radijska
družba, d.o.o. Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% upravljalskih pravic: Intering Holding, svetovanje,
d.o.o., Tivolska cesta 30, Ljubljana, 100%.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.
Ob-1580/10
Ime medijev: Časopis Vestnik in Portal
PANON. SI in POMURJE.SI
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota, d.o.o. Ulica Arhitekta Novaka
13, 9000 Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% upravljalskih pravic: Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2 in
4, 1000 Ljubljana, 100%.
Odgovorna oseba izdajatelja: Dejan
Fujs, direktor.
Ob-1581/10
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, delo.si, Grafičar, Pogledi.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Delo, d.d. najmanj 5% delež:
Pivovarna Laško, d.d. 80,8307%,
Radenska d.d. Radenci 19,1662%.
Imena članov uprave Delo, d.d.: Jurij Giacomelli, predsednik uprave.
Imena članov nadzornega sveta Delo,
d.d.: Marjeta Zevnik (predsednica NS), Robert Šega (namestnik predsednice), Dragica
Čepin, Sonja Tominec, Brane Piano.
Ob-1582/10
Ime medija: Kanal 3.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga,
s.p., Apače 132a, Apače, sedež Video studio 90, Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt
Olga.
Zvrst in časovni interval: Lokalni komercialni TV program.
Odgovorni urednik; Edšidt Olga.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Način in območje: preko KRS.
Jezik: slovenski.
Viri financiranja: lastni.
Delež: 100% lastni.
Ob-1583/10
1. Ime medija: Radio Veseljak Posavje.
2. Izdajatelj: Radio Brežice, d.o.o., Trg
izgnancev 12, 8250 Brežice.

3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev
28, 8250 Brežice – 13,28%,
– Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice – 10%,
– Kostak komunalno stavbno podjetje
d.d. Krško, Leskovška cesta 2, 8270 Krško
– 10,23,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1000 Ljubljana – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana – 5,57%,
– KD Holding, finančna družba d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana – 15,57%,
– FM NET d.o.o., Celovška 206, 1000
Ljubljana – 14,27%,
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-1584/10
1. Ime medija: Radio Veseljak Lisca.
2. Izdajatelj: Radio Sevnica, d.o.o., Glavni trg 27, 8290 Sevnica.
3. Več kot 5% kapitala in upravljavskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Radio Brežice, Trg izgnancev 12, 8250
Brežice,
– Občina Sevnica, Glavni trg 19, 8290
Sevnica,
– Radio Morje d.o.o., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-1585/10
Ime medija:
– Studio D,
– Lokalno Aktualno (spletni medij).
Izdajatelj: STUDIO D – Regionalna radijska postaja Dolenjske in Bele Krajine,
d.o.o., Seidlova 29, 8000 Novo mesto.
Več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 81,08% – Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljub
ljana-Črnuče,
– 18,92% – SALOMON d.o.o. Ljub
ljana, Cesta 24. junija 23, 1231 LjubljanaČrnuče.
Poslovodstvo:
– Suzana Petrovič – direktor,
– Martin Odlazek – direktor.
Ob-1586/10
Medij: NET TV in NET XXL.
Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljub
ljana.
Zvrst medija: televizijski program.

Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljalskih oziroma glasovnih pravic:
– Jakob Stramšak, Osterčeva 13, 2000
Maribor,
– Sivent, d.d., Ljubljana, Tehnološki park
19, 1000 Ljubljana.
Ime in priimek odgovorne osebe – direktorja:
– Bojana Vinkovič.
Ime in priimek članov nadzornega sveta
družbe:
– Samo Krajnc,
– Sreten Živojinovič.
Ob-1587/10
1. Imena medijev: Radio Aktual, Radio
Salomon in Radio Veseljak.
2. Izdajatelj: Radio Glas Ljubljana d.o.o.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljub
ljana-Črnuče.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 100% – SET d.o.o., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana – Polje.
4. Uprava:
– Karmen Cestni – direktor,
– Martin Odlazek – direktor.
Ob-1599/10
Ime medija: Dialogi.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala: Emica Antončič,
Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
Odstotek lastniškega deleža: 100%.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič,
direktorica.
Ob-1601/10
1. Imena medijev: Radio Kum Tr
bovlje.
2. Izdajatelj: Regionalna radijska postaja
Radio Kum Trbovlje, d.o.o., Trg svobode 11 a,
1420 Trbovlje.
3. Lastniki z več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Studio D, Regionalna radijska postaja
d.o.o., Seidlova cesta 29, Novo mesto –
100%.
4. Poslovodja:
– Karmen Cestnik – direktorica,
– Martin Odlazek – direktor.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-10-0028
Ob-1648/10
Območna geodetska uprava Ljubljana,
Cankarjeva cesta 1, Ljubljana, v skladu
s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odločba
US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni
nasledniki po verjetno umrli Modic Mariji,
nazadnje stanujoči na naslovu Strmec 3,
1315 Velike Lašče, solastnici parcele 1466
v katastrski občini 1717 Velike Lašče, da se
javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek evidentiranja urejene
meje navedene parcele.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Ljubljana
dne 12. 2. 2010
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Objave gospodarskih družb
Ob-1577/10
Na podlagi 8.1. točke Statuta družbe Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica v zvezi s petim
odstavkom 320. člena ZGD-1 družba Iskra
Mehanizmi, d.d., Lipnica sporoča, da je bilo
izdelano posebno revizijsko poročilo, ki se
nahaja na sedežu družbe.
Iskra Mehanizmi, d.d.,
dr. Marjan Pogačnik
glavni direktor
Ob-1576/10
Franc Ozmec poslujem kot samostojni podjetnik pod firmo Avtroprevozništvo
Franc Ozmec s.p., s sedežem 9240 Ljutomer, Ul. Rada Pušenjaka 31, matična
št. 5674576000, davčna št. SI63284006,
v skladu z drugim odstavkom 670. člena
ZGD-1, v zvezi z določbo drugega odstavka
75. člena istega zakona javno objavljam, da
nameravam v skladu z določbo 668. člena
ZGD-1 zgoraj navedeno podjetje statusno
preoblikovati v novo kapitalsko družbo, ki
jo bom ustanovil s prenosom premoženja
podjetja. Predvidena nova družba, ki jo
bom ustanovil s preoblikovanjem, bo poslovala pod firmo Logistika Franc Ozmec,
avtoprevozništvo, najemi in storitve d.o.o.,
ter skrajšano firmo Logistika Franc Ozmec
d.o.o., s sedežem v Ljutomeru, Ulica Rada
Pušenjaka 31.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Nova kapitalska družba je univerzalni pravni naslednik vseh pravic in obveznosti podjetja in bo vstopila v vsa pravna
razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem
podjetnika
Avtoprevozništvo
Franc Ozmec s.p.
Ob-1597/10
Skladno z določilom drugega odstavkom 75. člena v zvezi z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1, podjetnica Tiko pro,
Podjetniško svetovanje, Kristina Kočet, s.p.,
s skrajšano firmo Kristina Kočet, s.p., s sedežem Na Šancah 62, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka 3380041000, obvešča upnike, da bo prenesla dejavnost na
novoustanovljeno družbo, po postopku in
na način, kot je opredeljen v 668.–672. členu ZGD-1 ter da bo z dnem vpisa prenosa
podjetja na novo kapitalsko družbo v sodni
register, prenehala opravljati dejavnost kot
samostojna podjetnica.
Kristina Kočet, s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1596/10
REA P, prevozi, servis, trgovina d.o.o.,
Prisoje 63b, 2391 Prevalje (v nadaljevanju: družba) v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah objavlja, da je edini družbenik družbe dne 10. 2. 2010 sprejel sklep, da se »Osnovni kapital družbe, ki
pred zmanjšanjem znaša 348.883,00 EUR,

zmanjša za 333.883,00 EUR tako, da po
zmanjšanju znaša 15.000,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi njegovega neučinkovitega izkoriščanja.
Zmanjšanje se izvede po pravilih rednega
zmanjšanja kapitala na podlagi bilance stanja
na dan 31. 12. 2009, v skladu s 520. členom
ZGD-1. Finančna sredstva, vezana v osnovnem kapitalu, se za vrednost zmanjšanega
dela osnovnega kapitala v višini 333.883,00
EUR izplačajo edinemu družbeniku, in sicer
v roku 15 dni po zmanjšanju.
Pozivamo upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali se strinjajo z znižanjem
osnovnega kapitala. Upnikom se zagotavlja
pravica po 520. členu ZGD-1.
REA P, prevozi, servis, trgovina d.o.o.
direktor Damijan Berložnik

Sklici skupščin
Ob-1578/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 10. člena Statuta družbe NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, uprava NLB Vita
d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg
republike 3, sklicuje
11. skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 26. 3. 2010, ob 9.30, v sejni sobi na sedežu družbe, Trg republike 3,
Ljubljana.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.
Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa:
Za predsednika skupščine se, po predlogu uprave, imenuje Snežano Harnik.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.
2. Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.
Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa:
Skupščina se seznani s potekom mandatne dobe za vse člane nadzornega sveta
z dnem 30. 3. 2010.
Skupščina za člane nadzornega sveta
imenuje:
1. Johan Daemen,
2. Dirk Van Liempt,
3. Mojca Osolnik Videmšek in
4. mag. Robert Kleindienst,
za mandat do letne skupščine zavarovalnice, ki odloča o uporabi bilančnega dobička
za tretje poslovno leto po letu v katerem so
izvoljeni, tj. do 2014.
3. Sejnine članom nadzornega sveta
NLB Vita d.d. Ljubljana.
Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa: skupščina določa, da se za opravljanje
funkcije nadzora sejnine članom nadzornega sveta ne izplačujejo.
4. Spremembe statuta
Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopol-

nitve statuta družbe v besedilu, ki je priloga
in sestavni del tega sklepa.
5. Vprašanja in pobude delničarjev
II. Gradivo
Gradivo za skupščino bo delničarjem poslano hkrati z vabilom na skupščino, bo pa
dodatno na vpogled tudi na sedežu družbe,
Trg republike 3, Ljubljana.
III. Udeležba na skupščini in glasovanje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje štiri dni pred skupščino potrdijo
svojo udeležbo. Pooblaščenci delničarjev
lahko uresničujejo pravico do udeležbe in
glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati
na sedežu družbe in ostane shranjeno pri
družbi.
IV. Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, ob 10.30. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
NLB Vita d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-1595/10
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Komunala Tolmin, Javnega podjetja
sklicuje uprava družbe,
16. sejo skupščine
družbe Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d.
ki bo dne 25. 3. 2010, ob 10. uri, na sedežu družbe Poljubinj 89h, Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Olga Štrukelj,
za preštevalki glasov se izvolita Bojana Bizjak in Barbara Mozetič.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Edvard Sivec.
2. Preoblikovanje v družbo z omejeno
odgovornostjo
Predlogi sklepov:
a) Družba Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d. se preoblikuje v družbo z omejeno
odgovornostjo.
b) Firma preoblikovane družbe se glasi:
Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma se glasi:
Komunala Tolmin, d.o.o.
c) Osnovni kapital družbe se ne spremeni in znaša 502.253,38 EUR. Družbenice
so udeležene na osnovnem kapitalu družbe
z naslednjimi poslovnimi deleži:
– Občina Bovec ima poslovni delež v nominalni višini 85.182,17 EUR, kar predstavlja 16,96% osnovnega kapitala družbe,
– Občina Kobarid ima poslovni delež
v nominalni višini 118.883,38 EUR, kar predstavlja 23,67% osnovnega kapitala družbe,
– Občina Tolmin ima poslovni delež v nominalni višini 298.187,83 EUR, kar predstavlja 59,37% osnovnega kapitala družbe.
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č) Sedež družbe je v Poljubinju.
Poslovni naslov družbe je Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.
d) Dejavnost družbe se glasi:
36.000 Zbiranje, prečiščevanje
in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
42.110 Gradnja cest
42.210 Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za tekočine in pline
42.990 Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.210 Inštaliranje električnih napeljav
in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih
in ogrevalnih napeljav in naprav
43.990 Druga specializirana gradbena
dela
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
49.410 Cestni tovorni promet
55.201 Počitniški domovi in letovišča
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi
71.129 Drugo tehnično projektiranje in
svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in
analiziranje
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih
površin in okolice
96.030 Pogrebna dejavnost.
e) Ugotovi se, da direktor Berti Rutar
nadaljuje z delom do poteka mandata, tj.
do 31. 1. 2011, v skladu z določili 33. člena
Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.in ustanovitvi
skupnega organa (Uradni list RS, 2/10).
3.Sprejem družbene pogodbe
Predlog sklepa: Sprejme se pogodba
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v predlaganem besedilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati
s pisnim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Družba Komunala Tolmin, javno podjetje,
d.d. izjavlja, da bo delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila,
da bo pridobila njihove, s preoblikovanjem
nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
uprava
Ob-1598/10
Na podlagi 13. člena Statuta Triglav,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in dru
gega odstavka 295. člena Zakona o go
spodarskih družbah (ZGD-1), Uprava Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
27. skupščino
Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
Koper – Capodistria,
Pristaniška ulica 10,
ki bo dne 25. 3. 2010, ob 12. uri, v poslovnih prostorih Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., v Ljubljani, Dunajska 22, IX.
nadstropje, sejna soba.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli mag. Vladimirja Miša Čeplaka, za preštevalca glasov Andreja Vakslja. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak, ml. iz Ljubljane.
2. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta zavarovalnice v priloženem besedilu.
3. Nadomestilo članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta za udeležbo
na sejah in za opravljanje funkcije ne pripadajo sejnine, niti druga nadomestila.
Z dnem sprejema tega sklepa prenehata veljati sklepa, s katerima so določene
sejnine oziroma nadomestila, in sicer sklep,
sprejet na 26. zasedanju skupščine družbe,
dne 20. 7. 2009, in sklep, sprejet na 21.
zasedanju skupščine družbe, dne 11. 12.
2006.
4. Odpoklic in izvolitev novih članov Nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Odpokličejo se člani nadzornega sveta:
– mag. Vladimir Mišo Čeplak,
– Tadej Čoroli in
– Igor Stebernak.
Sklep o odpoklicu stopi v veljavo z dnem
vpisa sprememb statuta sprejetih na 27. zasedanju skupščine družbe v sodni register.
Za člane nadzornega sveta za mandatno
dobo v trajanju štirih let se izvolijo:
– mag. Vladimir Mišo Čeplak,
– Tadej Čoroli,
– Igor Stebernak in
– Boštjan Vovk.
Novi člani nadzornega sveta nastopijo
svoj mandat naslednji dan po vpisu sprememb statuta sprejetih na 27. zasedanju
skupščine družbe v sodni register.
5. Seznanitev skupščine s potekom
mandata predstavnice delavcev in izvolitvijo nove predstavnice delavcev v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa: svet delavcev seznanja
skupščino, da je z dnem 1. 1. 2010 iztekel mandat članici nadzornega sveta Eriki
Kranjc in da je z dnem 2. 1. 2010 za članico
nadzornega sveta izvolil Matejo Jaklin.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa mora biti
predložena v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe v roku
7 dni po objavi sklica skupščine.
Vsak nasprotni predlog delničarjev
k predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti podan v pisni obliki
ter obrazložen. Predlog delničarja se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le,
če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval tajništvu uprave
družbe razumno utemeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal

predlogu organa vodenja ali nadzora in da
bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Udeležba na skupščini
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 21. 3. 2010. Na dan
zasedanja skupščine se morajo delničarji
prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov in
s predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo je delničarjem dostopno vsak delovni
dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v tajništvu Uprave Triglav,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., na njenem
sedežu v Kopru, Pristaniška ulica 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava Triglav,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Ob-1647/10
Na podlagi 9. člena Statuta Luke Koper,
d.d. sklicuje uprava družbe
17. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,
ki bo v petek, 26. marca 2010 ob 13.
uri v sejni dvorani Primorske gospodarske
zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojana Zdolška, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana.
Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič
Ružič.
3. Seznanitev s Poročilom Posebne revizije v delniški družbi Luka Koper, na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 20. 3.
2009.
Uprava skupščini podaja naslednja predloga sklepov:
Sklep št. 1
Skupščina družbe se seznani s Poročilom posebne revizije Luke Koper d.d. z dne
10. 12. 2009 in Dodatnim poročilom, posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 5. 2. 2010,
revizorske družbe Pricewaterhouse Coopers
d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.
Sklep št. 2
Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve
ugotovitev Poročila posebne revizije Luke
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Koper d.d. in Dopolnitve poročila posebne
revizije Luke Koper d.d., mora uprava družbe, v šestih mesecih od dneva današnje
skupščine, vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov
družbe, ki je družbi nastala kot posledica
kršitve dolžnosti članov organov vodenja
in/ali nadzora.
Povzetek posebnega revizorjevega poročila in predlog sklepa z obrazložitvijo sta
od dneva objave sklica skupščine do dneva
seje skupščine objavljena na spletni strani
družbe www.luka-kp.si in na borzno informacijskem sistemu SEO-net. Posebno revizorjevo poročilo je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od
9. do 12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda na
naslov: Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje
38, 6501 Koper ali na elektronski naslov:
uprava@luka-kp.si.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski
naslov: uprava@luka-kp.si.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji s skupnim številom delnic
14.000.000, vse delnice imajo glasovalno
pravico.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana do konca četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je 22. 3.
2010, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najpozneje konec četrtega dne
pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi
mora delničar – fizična oseba navesti svojo
EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično
številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov:
Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501
Koper ali na elektronski naslov: uprava@luka-kp.si.
Pooblaščenec delničarja mora predložiti
najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki
ostane shranjeno pri družbi. Vzorca prijave
na skupščino in pooblastila sta dostopna na
spletni strani družbe www.luka-kp.si.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, to je 26. 3.
2010 ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 100/2010
Ob-1570/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka Sv 100/2010
z dne 9. 2. 2010 je nepremičnina, enosobno
stanovanje, št. 3, v skupni izmeri 42,13 m3,
s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, v II. nadstropju stanovanjske stavbe,
na naslovu Partizanska cesta 23, Maribor,
stoječe na parc. 1158/1, k.o. Maribor Grad,
katerega izključni lastnik je zastavitelj, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 1.
2003, sklenjene s Probanko leasing d.o.o.,
Svetozarevska 10, 2000 Maribor, za katere v zemljiški knjigi še ni izvedena etažna
lastnina in katerih lastnik je dolžnik in zastavitelj Vodušek Iztok, rojen 10. 9. 1953,
stanujoč Srnčeva ulica 8, 2000 Maribor, zastavljene v korist upnika ZUM, urbanizem,
planiranje, projektiranje d.o.o., s sedežem
v Mariboru, Grajska ulica 7, 2000 Maribor,
MŠ 5066204000.
SV 120/2010
Ob-1571/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 120/2010 z dne 10. 2. 2010, je
bilo stanovanje v stavbi z ident. št. 2188, vpisano pri vl. št. 2254, k.o. Spodnja Hudinja,
del stavbe z ident. št. 46.E, Milčinskega ulica 1, 2, 3 in 4, 3000 Celje, last Golež Tatjane
in Đumić Dejana, vsakega do nerazdelne ½
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
26. 1. 2010, med kupcem Golež Tatjano in
Đumić Dejanom ter prodajalcem Jurgec Primožem, zastavljeno v korist upnice Unicredit
banke Slovenije d.d., s sedežem Šmartinska
cesta 140, 1000 Ljubljana, z matično številko 5446546000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 61.200,00 EUR, s pripadki,
ki zapade v plačilo 29. 2. 2040.
SV 72/2010
Ob-1572/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz
Cerknice, opravilna številka SV 72/10 z dne
9. 2. 2010, je bilo stanovanje številka 2, v pritličju stanovanjske hiše, Borovnica, Miklavičeva 18, ki stoji na parceli številka 220/1,
katastrska občina Borovnica, po podatkih
pristojne geodetske uprave z identifikacijsko številko stavbe 2004-1118, v lasti zastavitelja po imenu Šiljak Dragan, Postojna,
Ljubljanska cesta 7, 6230 Postojna, EMŠO:
2410971500078, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, številka
683/1-06/92, z dne 15. 4. 1992, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 43.000,00 EUR,
s pripadki, ki zapade v plačilo najkasneje
dne 28. 2. 2022.

SV 116/2010
Ob-1623/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 116/2010, dne
12. 2. 2010, je bila nepremičnina – poslovni
prostor – gostinski lokal, v skupni izmeri
151,80 m2, katerega lastnik je Lukić Goran,
stanujoč Ul. Tuga Vidmarja 2, Kranj, ki se
nahaja v pritličju objekta v večstanovanjski
stavbi, z identifikacijsko številko 00768, na
naslovu Prešernova ulica 9, 4220 Radovljica, zgrajeni na parc. št. 294/2, k.o. Radovljica, vpisani pri vl. št. 1280, k.o. Radovljica,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, zastavljena v korist upnika Volksbank Kärnten
Süd, e.Gen., ki nastopa kot kreditodajalec,
enolična identifikacijska številka 1900625,
s sedežem Hauptplatz 6, Borovlje, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
112.000,00 EUR s pp, z zapadlostjo zadnjega obroka 20. 2. 2025.
SV 81/2010
Ob-1641/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz
Sežane, opr. št. SV 81/2010 z dne 12. 2.
2010, je bilo stanovanje v prvi kletni etaži in
kleti v drugi kletni etaži, v izmeri 60,25 m2,
na naslovu Vojkova 7, 6210 Sežana, na
parc. št. 6470 vpisani v vl. št. 1514, k.o.
Sežana s pripadajočim delom skupnih prostorov in naprav ter parcele, na kateri stanovanjski blok stoji, sedaj last zastaviteljice
Tomažič Tanje, Gradišče 18, 6210 Sežana,
upoštevajoč pri tem pogodbo o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne
2. 12. 2009 overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Milana v Sežani pod opr. št. OV
102/2010 (dne 1. 2. 2010 sklenjeno med
družbo Kraški Zidar d.d., kot prvo pogodbeno stranko in zemljiškoknjižno lastnico parc.
št. 6470, k.o. Sežana, na kateri stoji večstanovanjska stavba z ident. št. 733, v kateri
se nahaja stanovanje, ki je predmet zastave
ter družbo Marex d.o.o., kot drugo pogodbeno stranko, ki je dejanski posestnik in
lastnik predmetnega stanovanja s prilogami
ter kupoprodajno pogodbo z dne 28. 1. 2010
overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Milana v Sežani pod opr. št. OV 103/2010 dne
1. 2. 2010 sklenjeno med družbo Marex
d.o.o., kot prodajalko in Tomažič Natašo,
kot kupovalko, zastavljeno v korist upnice
Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.000,00
EUR, ki se obrestuje po obrestni meri, ki ob
odobritvi znaša Euribor 365 3 M (mesečni)
+ 2.5 odstotne točke in s končno zapadlostjo
najkasneje do 28. 2. 2035.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 144156/2009
Os-1357/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 144156/2009
z dne 7. 10. 2009, ki je postal pravnomočen dne 3. 11. 2009, in rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št.
IZV 2009/13418 z dne 11. 12. 2009, je bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 21, v III. nadstropju, na naslovu Ljubljanska cesta 93 v Domžalah, v izmeri 32,35 m2, last dolžnice Zofije
Zalokar, zarubljena v korist upnika Metalka
Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, zaradi izterjave 50,15
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 1. 2010
In 233/07
Os-1525/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 233/07 z dne
18. 6. 2008, ki je postal pravnomočen dne
3. 7. 2008, in rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2009/11741
z dne 30. 11. 2009, je bila nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 28, v 7. nadstropju, na naslovu
Ljubljanska cesta 89 v Domžalah, v izmeri
37,10 m2, v lasti dolžnikov, zarubljena v korist upnika Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, zaradi
izterjave 74,20 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 2. 2010
VL 144152/2009
Os-1526/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. VL 144152/2009
z dne 7. 10. 2009, ki je postal pravnomočen dne 13. 11. 2009 in rubežnega zapisnika, izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št.
IZV 2009/13687 z dne 7. 1. 2010, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer stanovanje št. 28, v 7. nadstropju,
na naslovu Ljubljanska cesta 89 v Domžalah, v izmeri 37,10 m2, last dolžnikov
Fister Bernardka in Fister Bojan, vsakega
do 1/2, zarubljena v korist upnika Metalka
Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, zaradi izterjave 140,15
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 2. 2010
In 05/00107
Os-1527/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 05/00107
z dne 30. 9. 2005, ki je postal pravnomočen
dne 20. 10. 2005 za drugodolžnika Fister
Bojana in rubežnega zpisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2009/11716 z dne
30. 11. 2009, je bila nepremičnina, ki ni

vpisana v zemljiško knjigo, in sicer 1/2 stanovanje št. 28, v 7. nadstropju, na naslovu
Ljubljanska cesta 89 v Domžalah, v izmeri
37,10 m2, v solasti dolžnika Fister Bojana,
do 1/2, in zarubljena v korist upnika Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska
cesta 101, Ljubljana, zaradi izterjave 505,92
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 2. 2010
In 115/2008
Os-6767/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Radovljici, opr. št. In 115/2008
z dne 16. 10. 2008, je izvršitelj Leon Markovčič iz Kranja, v korist upnika Hamida
Mahmutoviča, Gradnikova 113, Radovljica,
začasno Erjavčeva 13, pri Kovačevič, Nova
Gorica, ki ga zastopa odvetnik Primož
Bajželj iz Radovljice, proti dolžnici Nazi
Mahmutovič, Gradnikova 113, Radovljica,
ki jo zastopa odvetnica Renata Godnjov
Špik iz Tržiča, zaradi izterjave 60.095,00
EUR s pripadki, dne 21. 11. 2008 opravil
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 1, v pritličju
večstanovanjskega bloka, na Gradnikovi
cesti 113 v Radovljici, s skupno površino
60,54 m2 (kuhinja 2,29 m2, soba 18,56 m2,
soba 11,38 m2, soba 13,12 m2, hodnik
4,06 m2, WC in kopalnica 4,34 m2, balkon
4,59 m2, kletni prostor 2,20 m2) in ki predstavlja solastniški delež 9,54 stotih delov
v stanovanjski hiši, vložek 825, k.o. Radovljica, parc. št. 220/20, k.o. Radovljica,
stavba št. 97. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 10. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1902/2009
Os-6380/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Bajagič Tanje, Kersnikova 1b, 3000 Celje, po poobl.
Supra Stan d.o.o., Adamičeva ul. 1, 3000
Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini št. id. 3.E, v izmeri 140,35 m2, na
naslovu Kersnikova ul. 1b, Celje, vpisani pri
podvl. št. 2711/4, k.o. Celje, izdalo sklep Dn
št. 1902/2009, z dne 6. 5. 2009, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, izgubljene kupoprodajne pogodbe z dne 11. 11. 1999 in dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 16. 5. 1992, ki sta
ju sklenila Občina Celje, kot prodajalka, in
Stane Jurko, kot kupec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št.
2711/4, k.o. Celje, se zahteva v korist osebe: Bajagič Tanja, Kersnikova 1b, 3000 Celje, roj. 16. 11. 1953, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica

z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 7. 2009
Dn 4499/08
Os-6381/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ul.
11, 1000 Ljubljana, po poobl. Mejač Vesni
s.p. Primadom, Savinova ul. 7, Celje, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini št. id. 5.E, v izmeri 64,15 m2, podvl.
744/8, id. št. 10.E, v izmeri 55,56 m2, podvl.
744/13, št. od. 11.E, v izmeri 66,40 m2, podvl. 744/14, id. št. 12.E, v izmeri 54,35 m2,
podvl. 744/15, vse k.o. Radeče, na naslovu Titova ul. 8, Radeče, izdalo sklep Dn
št. 4499/08 z dne 6. 5. 2009, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, izgubljene kupne pogodbe,
ki sta ju sklenila GIP Ingrad, Lava 7, Celje,
kot prodajalec, in Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana,
kot kupec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št. 744/8,
744/13, 744/14, 744/15, k.o. Radeče, se
zahteva v korist osebe: Slovenske železnice
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana,
mat. št. 5142733, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 7. 2009
Dn 321/2009
Os-6382/09
Okrajno sodišče v Celju je po
zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Mastnak Ines, Ljubljanska cesta 5a,
Celje, po pooblaščenki Mejač Vesni, s.p.,
Primadom, Savinova ul. 7, 3000 Celje, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, št. id. 3.E, v izmeri 60,45 m2, na naslovu Trubarjeva ul. 18, Celje, vpisani pri
podvl. št. 1479/4, k.o. Celje, izdalo sklep
Dn št. 321/2009, z dne 24. 3. 2009, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 3. 2002, sklenjene med
Naglič Ano, Prebačevo 8, Kranj, kot prodajalko, in Mastnak Ines, Kajuhova 11, Celje,
kot kupovalko.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št.
1479/4, k.o. Celje, se zahteva v korist osebe Mastnak Ines, roj. 6. 1. 1961, Ljubljanska
cesta 5a, Celje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
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vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 7. 2009
Dn 14502/08
Os-1447/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Siniše Kačarevića, stanujočega Stantetova
ulica 32, Maribor, ki ga zastopa Ramzes
d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, po
direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1964/88, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 14502/08, dne 6. 1. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 3273-752/43
z dne 27. 12. 1982, sklenjene med prodajalcem Samoupravna stanovanjska skupnost
Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji
Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki jo je
zastopal direktor Ivan Graufa in kupcema
Miroslavom Kačarevićem, roj. 1. 1. 1956,
stanujočim Limbuška cesta 73, Maribor, in
Mileno Kačarević, roj. 4. 3. 1959, stanujoča
Brilejeva 13, Ljubljana, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje št. 20, v II.
nadstropju, v stanovanjskem objektu »C«
Nova vas II v Mariboru, Stanetova ulica 32,
parc. št. 1009, k.o. Spodnje Radvanje, in na
tem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote,
– prodajne pogodbe z dne 19. 3. 1990,
sklenjene med prodajalcema Miroslavom
Kačarevićem, stanujočim v Mariboru, Stantetova ulica 32, in Mileno Kačarević ter
kupcem Sinošo Kačarevićem, stanujočim
v Mariboru, Limbuška cesta 73, s katero sta
prodajalca kupcu prodala stanovanje št. 20,
v II. nadstropju, v stanovanjskem objektu
»C« Nova vas II v Mariboru, Stanetova ulica
32, parc. št. 1009, k.o. Spodnje Radvanje, in
na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 1. 2. 2010
Dn 10999/08
Os-1448/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Saša
Tomića, stanujočega Ulica heroja Lacka 3,
Ptuj, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Alič,
Osojnikova cesta 3, Ptuj, za vknjižbo lastninske pravice v korist Mirjane Pivec, stanujoče
Ulica Staneta Severja 11, Maribor, do 1/4 celote in v korist Jelenka Granulića, stanujočega Framska ulica 3, Maribor, do 3/4 celote,
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2037/9,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 10999/08 dne
6. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 362-01-424/92 z dne
5. 4. 1994, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalko
Republiko Slovenijo, ki jo je zastopal predsednik Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije Miha Kozinc, in kupovalko
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Bebo Milošev, roj. 5. 6. 1922, stanujočo
v Mariboru, Framska ulica 3, s katero je
prodajalka kupovalki prodala nepremičnino,
stanovanje št. 9, v II. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, Framska ulica 3, in
na tem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mirjane Pivec in Jelenka Granulića.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2010
Dn 18652/06
Os-1449/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Študentski servis d.o.o., Gregorčičeva ulica 23,
Maribor, ki ga zastopa odvetniška družba
Čeferin o.p., d.o.o., Taborska 13, Grosuplje,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1304/32, k.o. Maribor – Grad, pod opr. št. Dn 18652/06, dne
6. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 55-1308 z dne 30. 3.
1987, sklenjene med prodajalcem SGP Konstruktor, n.sol.o., Maribor, Sernčeva ulica 8,
ki ga je zastopal glavni direktor Adolf Klokočovnik, in kupcema Markom Krvino, stanujočim Lepi pot 28, Ljubljana, in Miroslavom
Bonetom, stanujočim Trg Osvoboditve 4,
Ljubljana, s katero je prodajalec kupcema
prodal lokal št. 6 v Slovenski ulici v Mariboru
v stanovanjsko-poslovni soseski Gambrinus
v Mariboru, parc. št. 1474/1, 1472/1, 1472/2,
1468/5, 1468/6, 1470/1, 1470/2, 1470/3,
1476/1, 1476/2, 1478/1, 1478/2, 1478/3 in
1477, k.o. Maribor – Grad, in na tem dovolil
vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 1. 2. 2010
Dn 2921/2009
Os-1294/10
Na predlog predlagateljev Milene Mlakar,
roj. 30. 7. 1969, Lipje 31/e, Velenje, in Stanislava Mlakarja, roj. 24. 10. 1965, Lipje 31/e,
Velenje, za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v skladu z 234. členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) ter vknjižbo pridobitve
lastninske pravice pri nepremičnini, pripisani k podvložku št. 1087/3, k.o. Moravci,
ident. št. 3.E, apartma B-9 (prva in druga
etaža), Moravske Toplice, v izmeri 80,49 m2,
je Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 5. 1.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 44/98 z dne 11. 11. 1998, ki
je bila sklenjena med družbo Zdravilišče M.
Toplice d.d., Kranjčeva ulica 12, Moravske
Toplice, družbe Electa inženiring d.o.o.,
Ljubljana, Mestni trg 8, in Stanislavom in Mileno Mlakar, Efenkova cesta 3, Velenje.
Pozivajo se imetniki pravic, da v skladu
s 4. točko 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi (ZZK-1) v dveh mesecih od objave

tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
teh listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Milene in Stanislava Mlakar,
Lipje 31/e, Velenje.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 1. 2010
Dn 3091/2009
Os-8715/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 3091/2009 z dne 19. 10.
2009, začet postopek za izbris stare hipoteke na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu z dne 1. 9. 1992, vknjižene za kreditno terjatev upnice Lizike Žiher, v znesku 3.622,30 DEM s pp, na nepremičninah,
parc. št. 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 934/5,
934/6, 934/7, 934/8, 934/9, 934/10, 934/11,
934/12, 934/13, 946/1, 946/2, 946/3, 946/4,
946/5, 946/6, 946/7, 946/8, 946/9, 946/10,
946/11, 946/12, 946/13, 946/14, 946/15 in
946/16, vse vpisane v vl. št. 917, k.o. Gerečja vas.
S tem oklicem se pozivajo hipotekarni upnik oziroma zastavni upnik, ki je na
hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu
s 3. točko 209. člena Zakona o zemljiški
knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh
mesecih od objave tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 10. 2009
Rz 657/09
Os-1434/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine Komen, z dne 14. 12. 2009, oklicuje začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 1038/1, 1038/2, 1039/1, 1039/2,
1039/3, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1040/4,
1042/1, 1042/2, 1043/1, 1043/2, 1044/1,
1044/2, 1045, 1046/1, 1046/2, 1047/1,
1047/2, 1047/3, 1048/1, 1048/2, 1049/1,
1049/2 in 1050, vse k.o. Hruševica.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice Občine Komen,
Komen 86.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 2. 2010
Dn 35/2010
Os-1555/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 19. 1. 2010, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Lesjak Miroslava in Lesjak
Marije, oba Na zelenici 13, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 7/CET z dne
19. 12. 2005, sklenjene med Stanovanjskim
skladom RS, kot prodajalcem, in Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot
kupcem,
– prodajne pogodbe z dne 6. 1. 2006,
sklenjene med Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, kot prodajalcem, in
Henrikom Simoničem ter Silvo Simonič, kot
kupcema,
za nepremičnino, del stavbe št. ID 2.E,
v stavbi št. ID 22.ES, na naslovu Na zelenici
13, 14 in 15, Celje, vpisano v vl. št. 2514/3,
k.o. Celje. Po izjavi predlagateljev sta listini
izgubljeni.
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Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, del stavbe št. ID 2.E, v stavbi št. ID
22.ES, na naslovu Na zelenici 13, 14 in 15,
Celje, vpisani v vl. št. 2514/3, k.o. Celje, se
zahteva v korist Lesjak Miroslava in Lesjak
Marije, oba Na zelenici 13, za vsakega do
1/2 nepremičnine.
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 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 2. 2010
Dn 31710/2009
Os-1554/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Aličaić Esada, Zaloška cesta 78a, Ljub
ljana, ki ga zastopa notarka Sonja Puppis,
Zaloška 54, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 75/XI, s pom. prostorom, na naslovu
Zaloška cesta 78a, Ljubljana, z ident.
št. 66.E, vpisano v podvl. št. 1674/24,
k.o. Moste, dne 25. 1. 2010, pod opr. št.
Dn 31710/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6.
1984, sklenjene med Nežič Avgustom, Zaloška 78a, Ljubljana (kot prodajalcem), in
Beganović Azisom, Ruska 13, Ljubljana ter
Beganović Resemo, Ruska 13, Ljubljana
(kot kupcema), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 66.E, vpisano v podvl. št.
1674/24, k.o. Moste.
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 5. 2. 2010
Dn 22925/2009
Os-1563/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Hiti
Ivane, Potrčeva ulica 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino garažni boks št. 120, v nadstropju, na
naslovu Garažna hiša Triplex-Stari Vodomat, Ljubljana, z ident. št. 120.E, podvl. št.
361/120, k.o. Šentpeter, dne 8. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 22925/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o nakupu garažnega boksa v garažni hiši Triplex
v Starem Vodomatu, št. 8/120 z dne 12. 7.
1967, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Pionir Novo mesto (kot prodajalcem) in Smrke Ivanko, Zaloška 1, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 120.E, vpisano v podvl. št.
361/120, k.o. Šentpeter.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2010
Dn 1417/2010
Os-1646/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stegu Tadeja, Ul. bratov Tuma 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 451/2, vpisano v vl. št.
593, k.o. Štepanja vas, dne 29. 1. 2010, pod
opr. št. Dn 1417/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o dodelitvi nadomestnega
zemljišča v soseski MS-112/1 št. II-7/76
z dne 24. 2. 1976, sklenjene med Sosesko, podjetje za urejanje stavbnih zemljišč
Bežigrad-Moste, Vojkova 63, Ljubljana kot
pooblaščencem Sklada za nakup in oddajo
stavbnih zemljišč občine Ljubljana MostePolje (kot prodajalcem) in Stegu Marijo ter
Stegu Matjažem, oba Litijska c. 29, Ljub
ljana (kot investitorjema), za nepremičnino,
ki ima sedaj parc. št. 451/2, vpisano v vl. št.
593, k.o. Štepanja vas.
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 11. 2. 2010
Dn 64/2010
Os-1556/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ksenije Savec, stanujoče Železnikova ulica
16, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3247/31, k.o.
Pobrežje, v korist predlagateljice do 1/2 celote in v korist Dušana Savca, stanujočega
Železnikova ulica 16, Maribor, do 1/2 celote,
pod opr. št. Dn 64/2010 dne 13. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 10. 12. 1991,
sklenjene na podlagi Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Tovarno volnenih tkanin Merinka Maribor, p.o., Žitna ulica
12, Maribor, ki jo je zastopal vodja splošno
kadrovskega sektorja Vasilij Lavrič, in kupovalko Lidijo Todorovič, roj. 11. 6. 1965,
stanujočo v Mariboru, Železnikova ulica 16,
s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 31, v V. nadstropju, v stanovanjskem objektu v Mariboru, Železnikova ulica
16, parc. št. 972/1, pripisana vl. št. 1791,
k.o. Pobrežje in na njem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupovalke;
– menjalne pogodbe z dne 1. 3. 1993,
sklenjene med Lidijo Todorovič, stanujočo Železnikova ulica 16, Maribor, in Janezom Hamerjem, roj. 4. 8. 1939, stanujočim
Kardeljeva cesta 79, Maribor, s katero sta
stranki zamenjali svoji nepremičnini tako,
da je stranka Janez Hamer dobil stanovanje št. 31, v V. nadstropju, v stanovanjskem
objektu v Mariboru, Železnikova ulica 16,
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parc. št. 972/1, pripisana vl. št. 1791, k.o.
Pobrežje, Lidija Todorovič pa stanovanje št.
12, v II. nadstropju stanovanjskega bloka
v Mariboru, Kardeljeva cesta 79, parc. št.
364, pripisana vl. št. 1301, k.o. Spodnje
Radvanje, in na katerih sta stranki dovolili
vknjižbo lastninske pravice v korist nasprotne stranke;
– darilne pogodbe z dne 2. 6. 1995, sklenjene med darilodajalcem Hamer Janezom,
roj. 4. 8. 1939, stanujočim Železnikova ulica 16, Maribor in obdarjenko Tatjano Hanžel, roj. 18. 11. 1969, stanujočo Ljubljanska
ulica 1a, Maribor, s katero je darilodajalec
obdarjenki podaril stanovanje št. 31, v V.
nadstropju, v stanovanjskem objektu v Mariboru, Železnikova ulica 16, parc. št. 972/1,
pripisana vl. št. 1791, k.o. Pobrežje, in na
njem dovoli vknjižbo lastninske pravice v korist obdarjenke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 predlagateljice postopka in Dušana Savca.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2010
Dn 17793/09
Os-1557/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Abrama, stanujočega Goriška ulica
1a, Maribor, ki ga zastopa Dodoma d.o.o.,
Partizanska cesta 13a, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice, na nepremičnini parc.
št. 141, pripisani vl. št. 1394, k.o. Spodnje
Radvanje, pod opr. št. Dn 17793/09, dne
13. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
pogodbe sklenjene avgusta leta 1969, med
prodajalcem SGP Kograd in kupcem Dušanom Abramom, Goriška ulica 10, Maribor,
za nepremičnino, garažo, stoječo na parc.
št. 141, k.o. Spodnje Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 3. 2. 2010
Dn 71/2010
Os-1650/10
Okrajno sodišče v Šentjurju je po
zemljiškoknjižni sodnici svetnici Teji Zapušek, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Pogačar, Mlinska cesta 4a, Bled,
ki jo zastopa Vanja Radanovič, odvetnica
v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini št. 19.E, stanovanje
št. 19E, v 4. etaži Na Lipico 2, Šentjur, ki
je vpisano pri vl. št. 1511/20, k.o. Šentjur
pri Celju, dne 9. 2. 2010, pod Dn 71/2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 8. 1999 z overovitveno
klavzulo z dne 6. 9. 1999, sklenjene med
Tolo, Tovarna lahke obutve d.o.o., Cesta
Leona Dobrotinška 8, 3230 Šentjur pri Celju,
kot prodajalcem in Jožetom Borsetom, Tomšičeva ulica 16, 6330 Piran, kot kupcem,
s katero je prodajalec kupcu dovolil vknjiž-
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bo lastninske pravice pri stanovanju št. 19,
stanovanjskega bloka v Šentjurju, Na Lipico
2, v izmeri 24,70 m2, pri vl. št. E-4, B19, k.o.
Šentjur, parc. št. 114/2, 114/8, do celote.
Morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini se poziva, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču 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 Šentjurju
dne 9. 2. 2010
Dn 4448/2009
Os-1558/10
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Frančiške
Krebs, Na trgu 12, Mozirje, ki jo zastopa
Bremis d.o.o., Cesta Františka Foita 2, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe z dne 23. 10.
1992, s katero so se Javno podjetje Komunala, p.o., Mozirje, zastopano po direktorju
Radetu Rakunu, Mercator Zgornjesavinjska
kmetijska zadruga, p.o., Mozirje, zastopana
po direktorju Antonu Vrhnovniku, dipl. ek. in
Pluton, d.o.o., Prebold, zastopano po direktorju Zvonetu Petku, dogovorili za sofinanciranje izgradnje objekta avtobusne postaje
v Mozirju, in sicer druga pogodbena stranka
za gostinski lokal, v izmeri 62,60 m2, tretji
pogodbenik za poslovni lokal, v skupni izmeri
22,30 m2, in prva pogodbena stranka za preostali poslovni prostor v izmeri 60,20 m2,
– pogodbe o nakupu poslovnih prostorov – gostinski lokal na avtobusni postaji v Mozirju, z dne 9. 8. 1993, o prodaji gostinskega lokala, v izmeri 61,29 m2,
v pritličju poslovnega objekta avtobusne
postaje v Mozirju, sklenjene med Mercator
– Zgornjesavinjsko kmetijsko zadrugo Mozirje, d.o.o., zastopano po direktorju Antonu
Vrhovniku, dipl. ek., kot prodajalcu, in SM
Trgovina, d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 35,
zastopanem po direktorju Robertu Čemažarju, kot kupcem;
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 1.
1998, o prodaji gostinskega lokala v izmeri 61,29 m2 in trgovskega lokala v izmeri 58,84 m2, v objektu avtobusne postaje
v Mozirju, Hofbauerjeva ulica 22, stoječem
na parc. št. 31/1, 31/2, 31/3, 23/1-del, 25/2,
25/1, 28/4, 28/2 in 26/1-del, k.o. Mozirje, sklenjene med SM Trgovina, trgovsko
podjetje, storitve, d.o.o., Žalec, Šlandrov
trg 35, zastopanem po pooblaščenki Anici
Rojnik-Cokan, dipl. ek., kot prodajalcu, in
SM Savinjska trgovska družba, d.d., Žalec,
Šlandrov trg 35, zastopanem po direktorju
Robertu Čemažarju, dipl. ek., kot kupcem.
Poslovni prostor – gostinski lokal je vpisan pri vl. št. 1014/4, k.o. Mozirje, kot del
stavbe, z oznako 4.E, nestanovanjski del
v prvi etaži, Hofbauerjeva ulica 22, Mozirje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist osebe z imenom: Frančiška Krebs,
Na trgu 12, Mozirje, EMŠO: 1009961505276,
do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini soinvestitorske pogodbe z dne
23. 10. 1992, pogodbe o nakupu poslovnih
prostorov z dne 9. 8. 1993 in kupoprodajne
pogodbe z dne 5. 1. 1998 oziroma druge
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pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Frančiške Krebs, Na trgu 12, Mozirje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 2. 2010
Dn 3331/2009
Os-1649/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljub
ljana, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, aneks št. 1 k pogodbi o prenosu
kmetijskih zemljišč in gozdov št. 60-299/05
z dne 19. 7. 2005, sklenjen dne 20. 2. 2008
med Občino Borovnica, Paplerjeva ulica 22,
Borovnica, ki jo zastopa župan Andrej Ocepek in Republiko Slovenijo, zanjo Sklad kmetijski zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
Dunajska 58, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Sergej Daolio, za nepremičnine: parc. št.
1581/4, parc. št. 1581/5, parc. št. 1581/6,
parc. št. 3, parc. št. 1724/1, parc. št. 1724/40,
parc. št. 1725/1, parc. št. 1725/2, parc. št.
1835/2, parc. št. 1718/7, k.o. Zabočevo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Republike Slovenije na podlagi tega
aneksa.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, 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 postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 17. 12. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 310/09
Os-1275/10
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 310/09 z dne 15. 1. 2010 1. in
2. toženi stranki Andreju Pasulji in Rikardu
Pasulji postavilo začasnega zastopnika odvetnika Renata Dukiča iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 5. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče postavi
začasnega zastopnika, če je tožena stranka,
ki nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji,
v tujini in se ni mogla opraviti vročitev.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 1. 2010
P 578/09
Os-1391/10
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr.
št. P 578/09 z dne 25. 1. 2010 toženi stranki
Marjanu Stropniku postavilo začasnega zastopnika odvetnika Igorja Ceka iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka z zvezi s 5. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče postavi
začasnega zastopnika, če je tožena stranka,
ki nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji,
v tujini in se ni mogla opraviti vročitev.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler

stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 1. 2010
P 129/2009
Os-1241/10
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Ivanke Sintič, stanujoče Avguštine 8,
p. Kostanjevica na Krki, ki jo zastopa odvetnik Bojan Klakočar iz Krškega, zoper tožene
stranke Ilijo Latkoviča, stanujoč Mrzlo Polje 6,
41429 Kalje, Republika Hrvaška, Ano Latkovič, Nova cesta 44, 4100 Zagreb, Republika
Hrvaška, Ano Kučič, stanujoča Črenča vas
15, Kostanjevica na Krki, Martina Kučiča,
stanujoč Črneča vas 11a, p. Kostanjevica na
Krki, Bernarda Božiča, stanujoč Črneča vas
26, p. Kostanjevica na Krki, Janeza Kučiča,
stanujoč Črneča vas 15, p. Kostanjevica na
Krki, Jožefa Kučiča, stanujoč Črneča vas 15,
p. Kostanjevica na Krki, Katarino Kučič, stanujočo Črneča vas 15, p. Kostanjevica na
Krki, in Petra Latkoviča, stanujoč Mrzlo polje
8, 41429 Kalje, Republika Hrvaška, zaradi
ugotovitve lastninske pravice, vsp 7.000,00
EUR, dne 20. 1. 2010, sklenilo:
toženim strankam Ani Latkovič, Nova c.
44, p. Zagreb, Hrvaška, Ani Kučič, stanujoča Črneča vas 15, p. Kostanjevica na Krki,
Martinu Kučiču, stanujoč Črneča vas 11a,
p. Kostanjevica na Krki, Bernardu Božiču,
stanujoč Črneča vas 26, p. Kostanjevica na
Krki, Janezu Kučiču, stanujoč Črneča vas
15, p. Kostanjevica na Krki, Jožefu Kučiču,
stanujoč Črneča vas 15, p. Kostanjevica na
Krki in Katarini Kučič, stanujoča Črneča vas
15, p. Kostanjevica na Krki, sedaj vsi neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik
odv. Dušan Medved iz Krškega, ki bo zastopal navedene tožene stranke v pravdni
zadevi z opr. št. P 129/2009.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 20. 1. 2010
VL 78157/2008
Os-1120/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 12, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Igorju Halilagiću, Sketova ulica 4, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa
odv. Evard Bavcon, Savska 3a, Ljubljana,
zaradi izterjave 407,43 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Halilagiću, Sketova ulica 4, Ljubljana – dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Edvard Bavcon, Savska 3a, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2009
VL 24426/2009
Os-1371/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
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dolžnici Milevi Mindič, Dolenjska cesta 21,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Andrej Carotta,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, zaradi izterjave 318,71 EUR, sklenilo:
dolžnici Milevi Mindič, Dolenjska cesta 21,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Carotta Andrej, Kolodvorska 11, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2010

II D 170/2009
Os-1292/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Zmagi Kumer,
hčeri Viktorja Kumra, roj. 24. 4. 1924, umrli
27. 12. 2008, nazadnje stanujoči v Ljubljani,
Kristanova ulica 10, državljanki Republike
Slovenije.
Zapustnica je sicer napravila oporoko,
vendar potrebuje sodišče za izvedbo zapuščinskega postopka tudi podatke o zakonitih dedičih. Zapustnica je bila samska,
brez otrok, starša sta umrla pred njo, bratov
in sester ni imela, zato bi prišli v poštev
dediči tretjega dednega reda. Potomci po
očetovi strani so po podatkih, s katerimi
sodišče razpolaga, naslednji: Peter Kumer,
Leopold Gliha, Marija Jeršin, Marija Nahtigal, Alojz Kumer, Franc Kumer in Anton
Kumer. Zapustnica naj bi imela tudi sorodnike po materini strani, vendar sodišče
podatkov o njih, razen o zap. bratrancu
Radonič Boru, nima.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/1976,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) poziva navedene dediče ter vse ostale,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2010

VL 120239/2008
Os-1372/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Daimler AC leasing, d.o.o., Baragova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Tomaž Čad, Miklošičeva 20, Ljubljana, proti
dolžniku Izetu Bešireviću, Rojčeva ulica 18,
Ljubljana, zaradi izterjave 19.324,44 EUR,
sklenilo:
dolžniku Izetu Bešireviću, Rojčeva ulica
18, Ljubljana se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca Breznik, Dvoržakova 8, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
VL 30932/2009
Os-1430/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Marjanu Klemencu, Polje, Cesta VI
024, Ljubljana - Polje, zaradi izterjave 805,61
EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Klemencu, Polje, Cesta VI 024, Ljubljana - Polje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Andreja Bercieri, Miklošičeva 16, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2009
I P 459/2009
Os-8135/09
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – svetnici Mariji Terboča - Zalta,
v pravdni zadevi tožeče stranke: Samanta
Komljenovič, stan. Selnica ob Muri 192, Ceršak, ki jo zastopa Tjaša Vogrin, odvetnica
v Mariboru, zoper toženo stranko: 1. Djevat

Saliaj, neznanega prebivališča, 2. Marijo Saliaj, stan. Selnica ob Muri 192, Ceršak in
3. pokojnega Ante Komljenovič, nazadnje
stan. Selnica ob Muri 192, Ceršak, zaradi izpodbijanja in ugotovitve očetovstva, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP) sklenilo:
1. Prvotoženi stranki, Djevat Saliaj, se kot
začasni zastopnik postavi Andreja Dajčman,
odvetnica v Mariboru. Začasna zastopnica
bo zastopala prvotoženo stranko dokler le-ta
ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
2. Tretjetoženi stranki, pokojnemu Ante
Komljenovič, se kot začasni zastopnik postavi Miran Dobovišek, odvetnik v Mariboru.
Začasni zastopnik bo zastopal tretjetoženo
stranko dokler dediči po njem ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2009

Oklici dedičem
D 335/2007
Os-3726/09
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Špiletič Matiju,
sinu Matija, roj. 28. 7. 1941, upokojencu,
državljanu Republike Slovenije, nazadnje
stanujočem v Črnem Potoku pri Kočevju 4,
umrlem 21. 9. 2007, v Ljubljani.
Ena izmed njegovih zakonitih dedinj je
tudi njegova sestra Romer, rojena Špiletič Danica – Dona, katere zadnje sodišču
znano prebivališče je bilo v ZDA, vendar pa
sedaj na tem naslovu ne stanuje več. Kje
stanuje, ni znano niti preostali zakoniti dedinji niti sodišču. Zato sodišče s tem oklicem
poziva dedinjo Romer, rojeno Špiletič Danico – Dono, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu Republike
Slovenije, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča,
zglasi in uveljavlja eventualno svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 4. 2009
D 366/2008
Os-1393/10
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Poje Antonu, sinu Dragutina, roj. 22. 10. 1944, nazadnje stanujočem
v Franciji, kjer je 1. 4. 1981 tudi umrl.
Zapustnik je bil poročen s Tilly Jacqueline Beatrice in je imel hčerko Poje Sylvie.
Sodišče razpolaga s podatkom, da naj bi
se zapustnik razvezal, vendar pa ta podatek ni zanesljiv. Dejstvo pa je, da sta
naslova tako zapustnikove žene kot zapustnikove hčerke sodišču neznana. Zato
sodišče s tem oklicem poziva obe, da se
v roku enega leta od objave tega oklica,
objave na sodni deski tukajšnjega sodišča
in na spletni strani tukajšnjega sodišča,
zglasita ter uveljavljata svojo pravico do
dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 7. 1. 2010
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D 121/1955, D 574/2008
Os-1293/10
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 121/1955 vodi zapuščinski postopek po pokojni Mariji Pernat, roj. 26. 6.
1887, umrli 30. 11. 1954 iz Šikol, in pod
opr. št. D 574/2008 zapuščinski postopek po
pokojnem Mihaelu Pernat, roj. 24. 9. 1881,
umrl 27. 11. 1956, nazadnje stan. Šikole
34.
V zapuščino spadajo nepremičnine, ki
so bile zapustnikoma vrnjene kot članoma
Agrarne skupnosti Šikole.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnikov Marije in Mihaela Pernat, da se
priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 2. 4. 2009
D 445/2009
Os-1395/10
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek po dne 15. 3. 1970
umrlem Gracelj Nikolaju, roj. 4. 12. 1886,
nazadnje stanujočem Partizanska 36, Bled,
za premoženje oziroma pravice agrarne
skupnosti.
Vsi zakoniti dediči po zapustniku niso
znani. Zato se vse, ki menijo, da imajo dedno pravico po zapustniku poziva, da se
v roku enega leta od objave tega oklica,
javijo sodišču. V nasprotnem primeru bo
sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 29. 1. 2010
D 25672009
Os-1502/10
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek po dne 2. 10. 1980
umrlem Gimpelj Francu, roj. 2. 1. 1908, nazadnje stanujočem Prisojna ulica 2, Bled, za

Stran

364 /

Št.

12 / 19. 2. 2010
parcelo 463/150, k.o. Rečica, ki je še vedno
vknjižena na zapustnika.
Zakoniti dediči po zapustniku niso znani.
Zato se jih poziva, da se v roku enega leta
od objave tega oklica, javijo sodišču. Po
preteku roka bo sodišče odločilo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 2. 2010
D 44/2009
Os-1506/10
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek po dne 8. 3. 1975
umrlem Medja Simonu, roj. 17. 10. 1883,
nazadnje stanujočem Lepence 5, za premoženje oziroma pravice agrarne skupnosti.
Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se jih
poziva, da se v roku enega leta javijo sodišču. Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 2. 2010

Oklici pogrešanih
N 19/2009
Os-1289/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Eles Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, postopek
o razglasitvi za mrtvega, in sicer Pregelj
Franca pok. Matije, Mohorini 15, Renče, ki
ga zastopa začasna zastopnica odvetnica
Maja Krašovec Orel iz Nove Gorice.
O pogrešanem razen zemljiškoknjižnega
izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Pregelj
Franca pok. Matije, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 1. 2010
N 5/2010
Os-1392/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Ivice
Ukmar, Križ 80, Sežana, zaradi razglasitve
nasprotne udeleženke Stanislave Čebohin,
roj. 1. 12. 1922, Rodik 53, za mrtvo.
Pogrešana Stanislava Čebohin je bila
rojena 1. 12. 1922 v Rodiku, očetu Čebohin
Iosephusu in materi Debeljak Ursuli. Pogrešana je po drugi svetovni vojni odšla
v Argentino. Zadnje poročilo o pogrešanki
predstavlja pismo iz leta 1950, zadnje znano
prebivališče pogrešanke pa je na naslovu
Ayacucho 1719, Buenos Aires, Argentina.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse
ki bi karkoli vedeli o pogrešanki in njenem življenju zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku
treh mesecev od objave tega oklica, ker bo
sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 1. 2010
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N 21/2009
Os-1436/10
Pri tukajšnjem sodišču vodimo postopek
zaradi razglasitve za mrtvega Jožefa Trčka,
rojenega 6. 3. 1926, stanujočega Praprotno
Brdo 5, 1373 Rovte. Imenovani je pogrešan
od meseca maja 1945, ko se je z ostalimi
vaščani Rovt umaknil na Koroško, kjer je
bil v taborišču v Vetrinju. V začetku meseca
junija istega leta je bil vrnjen v Slovenijo, kjer
je bil v taborišču na Teharjah, nato pa je za
njim izginila vsaka sled.
Imenovani se poziva, da se v roku 3
mesecev od objave tega oklica oglasi tukajšnjemu sodišču. Vse tiste, ki kaj vedo
o njegovem življenju, pa se poziva, da v istem roku le-to sporočijo sodišču, sicer bo
sodišče pogrešanega Jožefa Trčka razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 1. 2010
N 22/2009
Os-1437/10
Pri tukajšnjem sodišču vodimo postopek
zaradi razglasitve za mrtvega Jakoba Leskovca, roj. 8. 7. 1907, nazadnje stanujočega v Rovtah. Imenovani je pogrešan od meseca maja 1945, ko se je z drugimi vaščani
Rovt zglasil na komandi mesta v Logatcu,
od tam pa je za njim izginila vsaka sled.
Imenovani se poziva, da se v roku 3
mesecev od objave tega oklica oglasi tukajšnjemu sodišču. Vse tiste, ki kaj vedo
o njegovem življenju, pa se poziva, da v istem roku le-to sporočijo sodišču, sicer bo
sodišče pogrešanega Jakoba Leskovca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 1. 2010

Kolektivni delovni spori
Kd 53/2010
Os-1617/10
Delovno sodišče v Celju na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04 –
ZDSS-1) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med
predlagateljico Darjo Fišer, Šercerjeva cesta 1, Velenje in nasprotnim udeležencem:
Varstveno delovnim centrom Saša, Kidričeva 19a, Velenje, zaradi zakonitosti volitev
v Svet zavoda.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok in 1. narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 11. 3. 2010 ob
8.30 v sobi št. I., Delovnega sodišča v Celju,
Gregorčičeva 6, Celje.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na sodni deski tega sodišča dne 12. 2.
2010.
Delovno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2010
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Hribar Stanislav, Ljubljanska cesta 52,
Novo mesto, maloobmejno prepustnico, št.
AH 21189 MOP. gnq-310859

Zavarovalne police preklicujejo
Bosnič Sašo, Cesta Cirila Kosmača 80,
Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico, št.
50500035497, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnl-310860
Grafiti Studio d.o.o., Stražunska cesta
4A, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500015036, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnk-310861
Grafiti Studio d.o.o., Stražunska Cesta
4A, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500015035, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnj-310862
Kobal Marjetica, Col 80/b, Col,
zavarovalno polico, št. POL-01 000017328,
izdala
zavarovalnica
Moja
naložba
pokojninska družba d.d.. gnh-310914
Ozmec Sabina, Cvetkovci 9/e, Podgorci,
zavarovalno polico, št. 50500025934, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnn-310858
Pajenk Nataša, Silova 17, Velenje,
zavarovalno polico, št. 50500040014,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnz-310846
Rožič Maks, Ribčev laz 42, Bohinjsko
Jezero,
zavarovalno
polico,
št.
40301001675, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnm-310909
Simončič Robert, Ul. Anke Salmičeve 84,
Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico, št.
POL - 01 000007931, izdala zavarovalnica
Moja naložba. gns-310853
Sudja Martina, Prečna ulica 3,
Bohinjska Bistrica, zavarovalno polico, št.
50500043815. gnc-310869
Žekar Mihael, Dunajska 9/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41403001040, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnp-310856

Spričevala preklicujejo
Aldžić Hamdija, Bosanska Krupa, BIH,
letno spričevalo Strokovno izobraževalnega
centra za voznike motornih vozil v Ljubljani,
št. VII/105, izdano leta 1981. gnb-310920
Alijagić Selvedina, Cesta na Ključ 20,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnc-310898
Bobek Matjaž, Cankarjeva 20, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnb-310845
Braghieri Ivan, Vilfanova 31, Portorož Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu

Gimnazije Antonio Sema Piran, št. 10,
izdano leta 1986. gnu-310876
Cankar Petra, Smrečje 12, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2006. gnt-310902
Delanović Jasna, Kejžarjeva 9, Jesenice,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice tehnik zdravstvene nege, izdano leta 2006.
gnq-310880
Drolc Natalija, Koroška 29/a, Šoštanj,
diplomo Srednje šole za ekonomsko
usmeritev Celje, št. I/1141, izdana leta 1990.
gny-310897
Fijavž Suzana, Gornji Dolič 93, Mislinja,
spričevalo 5. letnika Vrtnarske šole v Celju.
gnf-310841
Fijavž Suzana, Gornji Dolič 93, Mislinja,
spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske
šole v Celju. gng-310840
Hofbauer Špela, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo,
izdano leta 2007 in 2008. gny-310901
Jančič Patricija, Križna cesta 37, Hoče,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, št. I-EG/1229, izdano leta
2009. gnv-310875
Kek Katja, Benečija 3, Trebnje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Novo mesto, št. 13369,
izdano leta 2004. gnj-310887
Kompan Urška, Javorje 8/a, Črna
na Koroškem, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ravne
na Koroškem, izdano leta 2007, 2008 in
2009. gnr-310904
Kostič Damjan, Gazice 30/d, Cerklje
ob Krki, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
2005 in 2006. gnh-310889
Kramar
Katja,
Regentova
8/18,
Ankaran - Ankarano, spričevalo 4. letnika
Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2007. gne-310842
Legan Tajda, Triglavska ulica 36, Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2004, 2005 in 2006. gnu-310851
Memon Lidija, Dobrna 33/d, Dobrna, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra v Celju
- kemijski tehnik, izdano leta 1996 in 1997,
izdano na ime Slemenjak Lidija. gni-310888
Močnik Tatjana, Gregorčičeva 8, Deskle,
spričevalo 3. letnika Upravno administrativne
šole v Novi Gorici. gni-310838
Močnik Tatjana, Gregorčičeva 8, Deskle,
spričevalo 4. letnika Upravno administrativne
šole v Novi Gorici. gnh-310839
Mulec Slavica, Strma ulica 7, Gornja
Radgona, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Rakičan Murska Sobota,
št. 1-TZN/4, izdano leta 2000, izdano na ime
Holc Slavica. gnq-310855
Novak Nevenka, Miklošičeva ulica 1/b,
Domžale, diplomo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje šole za trgovinsko dejavnost
v Ljubljani, izdano na ime Brdajs Nevenka.
gnf-310866
Peterca Nina, Podlipoglav 5/a, LjubljanaDobrunje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani. gnd-310918

Rojs Veronika, Šubljeva ulica 8, Mengeš,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Vič,
izdano leta 2007. gnz-310850
Rozman Sebastjan, Adamičeva cesta 24,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1991. gne-310917
Sigl Jožefa, Vid Ivanuševa 11,
Rogaška Slatina, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Center Celje, izdano leta 1993.
gnk-310911
Sigl Jožefa, Vid Ivanuševa 11, Rogaška
Slatina, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Center Celje, izdano leta 1994. gnj-310912
Sigl Jožefa, Vid Ivanuševa 11,
Rogaška Slatina, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Center Celje, izdano leta 1995.
gni-310913
Skok Urška, Cesta talcev 18, Velenje,
spričevalo 2. letnika Srednje tehnične šole
Celje, izdano leta 1992. gnr-310879
Šketa Albin, Orla vas 26/a, Braslovče,
spričevalo 3. letnika Šole za prodajalce v
Celju, št. 62-11/1-3. gnk-310886
Škrabar Aleš, Gabrovka pri Zagradcu 26,
Zagradec, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad.
gnx-310848
Špacapan Robert, Volčja Draga 81,
Volčja Draga, diplomo Srednje šole
kovinarske usmeritve, Nova Gorica, Branko
Brelih, izdana leta 1990. gno-310907
Todorović Maša, Cesta 1. maja 26/b,
Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Jesenice - administrativna smer, izdano
leta 2005 in 2006. gnv-310900
Urbančič Edo, Brodska cesta 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za računalništvo, izdano leta 1985.
gnf-310891
Urbančič Edo, Brodska cesta 8,
Ljubljana, diplomo in spričevalo 4. letnika
Srednje šole za računalništvo, izdano leta
1986. gng-310890
Valjavec Anja, Britof 227, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 2003. gnp-310906
Vošner Rok, Mislinjska Dobrava 92,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo
4. letnika Gimnazije Slovenj Gradec.
gnd-310843
Vrbnjak Anton, Bolehnečici 26, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo Biotehniške šole
Rakičan, izdano leta 1987. gnd-310868
Žilevski Tihomir, Cesta v Zgornji log 78,
Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete
v Ljubljani, št. 5191, izdana leta 1992.
gnj-310837
Žužel Ines, Račeva 19, Žiri, maturitetno
spričevalo Šolskega centra Rogaška Slatina,
izdano leta 2003. gnn-310908

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, številka dokumenta: 1917788. Ob-1618/10
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Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: zelene karte, številka dokumenta: 1352225, 1419280, 1419288, 1663553,
1675462, 1675464. Ob-1619/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 07-AKA-01/07, številka dokumenta: 00006227 do 00006231, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, številka dokumenta:
00546246 do 00546250, tip dokumenta: 08AZK-01/07, številka dokumenta: 1468922 do
1468935, 1734267, 1618615 do 1618619,
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, številka dokumenta: 1934290. Ob-1620/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazca stroge evidence: tip
dokumenta: OBR-POB-237, številka dokumenta: 00173483, 00173478. Ob-1621/10
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: ZAV 11/07, številka dokumenta: 0000487311, tip dokumenta: zelena karta, številka dokumenta: 1586758, 1786576,
1786577, tip dokumenta: 08 AZK-01/07,
številka dokumenta: 1927370, 1997917,
1731987, tip dokumenta: PO-FP-01/0, številka dokumenta: 1117834. Ob-1622/10
Aki transport, Proletarska cesta 4,
Ljubljana, dovolilnico za Bolgarijo, oznaka
100/11, št. 0800907, izdana 6.8.2009.
gne-310896
Akrapović Timotej, Rožna dolina, cesta
VIII 10/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
27005533, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko v Ljubljani. gnn-310883
Alfa Extra d.o.o., Tublje 10, Kozina,
dovolilnico za BIH z oznako 070, št.
1006211. gnw-310899
Anzeljc Matic, Metoda Mikuža 16,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19420084, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnp-310881
Atanasov Plamen Ivanov, Pleven,
Bolgarija, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011051000, izdajatelj Cetis Celje.
gnt-310877
Božič
Transport
d.o.o.,
Ilirska
ulica 34, Izola - Isola, licenco, št. GE
002834/04595/003 za vozilo z reg. št. KP
L6-549. gnt-310852
Bregar Denis, Ostrog 43/a, Šentjernej,
certifikat NPK, št. 2578/2009, izdan pri
Agenciji za promet Ljubljana, leta 2009.
gnl-310910
Bytyqi Kreshnik, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnk-310836
Drčar Toni, Panonska ulica 32, Gornja
Radgona, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500022783000, izdajatelj Cetis Celje.
gnc-310894
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, cemt dokument s št. 8007441
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za priklopno vozilo KRONE z št. šasije
WKESD000000403396 z reg. oznako S739 NM. gnp-310831
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, dovolilnice Hrvašaka (191/11) št.:
0002588, Bosanske (070/11) št. 1006426,
1008936, 1008938, 1008939, 1008940 in
1015323. gno-310832
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji, št. 922/8400.002.4.1 za voznika
Stjepanović Ranka. gnr-310854
Grabnar Jože, Jelševec 12, Trebelno,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500015503000, izdajatelj Cetis Celje.
gnd-310893
H.T.I. Adria d.o.o., Šmarska cesta
5d, Koper - Capodistria, licenco, št.
GE002990/05063/003 - prevoz blaga v
mednarodnem prometu. gne-310892
Ivanović Kristina, Laziše 25, Rimske
Toplice, potrdilo o opravljenem izpitu za
varno delo s traktorjem in traktorskimi
priključki, izdano leta 1998. gnm-310884
Kalc Erika, Kuteževo 44/a, Ilirska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 20202141, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-310867
Kalcer Trgovina d.o.o. Maribor, Tržaška
cesta 89, Maribor, licenco, št. 1014255 za
vozilo IVECO DAILY 50 C 13 z reg. št. LJ
L0-24Z. gng-310915
Karlovšek Ivan, Sv. Jurij 7/a, Šmarje pri
Jelšah, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500005363000, izdajatelj Cetis Celje.
gnl-310885
Kociper Janez, Polmolniška cesta 9,
Ljubljana-Dobrunje, službeno izkaznico,
št. 100027, izdana 21. 2. 2008 pri Varnost
Maribor. gnc-310919
Korošec Kaja, Bizoviška 35, LjubljanaDobrunje, dijaško izkaznico, izdala SŠFKZ
Ljubljana. gnc-310844
Ledo d.o.o., Moste 2 F, Komenda,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500015257000, izdana na ime Sužnik
Dušan, stanujoč Ciglence 65, Sp. Duplek,
izdajatelj Cetis Celje. gns-310878
Mulaku Hajzer, Vrtojbenska cesta 10/a,
Šempeter pri Gorici, osebno delovno
dovoljenje, št. 99289832136, izdano 26. 3.
2009. gno-310882
Muminhodžič Dževad s.p. Taxi prevozi,
Beblerjev trg 11, Ljubljana, izvod licence
skupnosti, št. 011292/007, z veljavnostjo do
8. 5. 2012, ser. št. O1022548. gnb-310895
OK prevozi Olga Kropivšek s.p., Brilejeva
ulica 014, Ljubljana, licenco voznika, št.
007129/MJ37-2-11705/2007 za voznika
Tibor Bot, izdana 5. 12. 2007 do 9. 12. 2008.
gnw-310849
Pavuna Smiljan, Zg. Jezersko 139,
Zgornje Jezersko, digitalno tahogafsko
kartico, št. 1070500007957000, izdajatelj
Cetis Celje. gny-310847

Pišot prevozi - Aleš Pišot s.p., Bevkova
ulica 16, Ajdovščina, potrdilo za voznika
Markana Lucića, št. 009030/MJ11-2-1409,
z veljavnostjo od 21. 2. 2008 do 21. 9. 2013.
gnb-310870
Pišot prevozi - Aleš Pišot s.p., Bevkova
ulica 16, Ajdovščina, potrdilo za voznika
Emina
Burzića,
št.
009030/mj11-21700/2008, z veljavnostjo od 5. 3. 2008 do
21. 2. 2009. gnz-310871
Pišot prevozi - Aleš Pišot s.p., Bevkova
ulica 16, Ajdovščina, potrdilo za voznika
Nikola Drlić, št. 0090303/MJ11-4-1435/2008,
z veljavnostjo od 22. 2. 2008 do 21. 2. 2009.
gnd-310872
Pišot prevozi - Aleš Pišot s.p., Bevkova
ulica 16, Ajdovščina, potrdilo za voznika
Radivoja Ristića, št. 009030/mj11-21435/2008, z veljavnostjo od 22. 2. 2208 do
21. 9. 2009. gnc-310873
Počrvina Andrej, Črešnjice 3/c, Otočec,
izkaznico vojnega veterana, št. 0009418 z
dne 11. 9. 2002. gnq-310905
Rebov Irena, Log 28/d, Hrastnik,
študentsko izkaznico, št. 18093017, izdala
Univerza v Ljubljani. gno-310857
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Andrejašič Silvestra, zap. št. 527, izdano dne 2. 4. 2002.
Ob-1559/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Stojnić Jovota, zap.
št. 687, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-1560/10
Rojs Filip, Jamnikarjeva ulica 85, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20070274, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gng-310865
Staniša Bojan, Bušinja vas 3/a, Suhor,
študentsko izkaznico, št. 64070389, izdala
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
v Ljubljani. gni-310863
Subotić Stanko s.p., Vena Pilona 10,
Koper - Capodistria, dovolilnico za Hrvaško
tretjo državo, št. 4955. gnf-310916
T.H.O.R - 99 d.o.o., Cesta v Gorice 99,
Ljubljana, licenco za vozilo z reg. št. LJ CV
191. gnh-310864
Trdan Matevž, Gospodinjska 26,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 1020031,
Medicinska fakulteta. gnn-310833
Udovč Jasna, Vrh 4, Šentrupert,
študentsko izkaznico, št. 04036403, izdala
Fakulteta za upravo Ljubljana. gnw-310874
Uredništvo Uradnega lista Republike Slovenije preklic, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 8/10 pod Ob-1399/10, Podjetja BSH Hišni
aparati d.o.o., 3 originalnih dokumentov bill of
lading št. CPL09200004747. Ob-1671/10
Zakšek Simon, Poklek nad Blanco 45,
Blanca, študentsko izkaznico, št. 30014755,
UL FKKT. gnm-310834
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Zakon o ﬁnančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
neuradno prečiščeno besedilo
z novelama ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B ter stvarnim kazalom
mag. Janeza Topliška
Noveli Zakona o ﬁnančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B), sprejeti maja in julija 2009,
odpravljata pomanjkljivosti in nedoslednosti, ki so se po sprejetju zakona
pokazale v praksi.
Novela ZFPPIPP-A je prinesla:
► spremembe in dopolnitve glede varovanja osebnih podatkov,
► nove pravne podlage za posredovanje podatkov o postopkih
zaradi insolventnosti v informatizirani obliki,
► obveznost plačila začetnega predujma za začetek postopka
zaradi insolventnosti,
► razširitev odgovornosti aktivnih družbenikov tudi na osebe,
ki so imele položaj aktivnega lastnika v zadnjih dveh letih pred
prenehanjem pravne osebe.
Cena: 34 EUR
Leto izdaje: 2009
N: 978-961-204-443-5
ISBN:
Št il strani:
t i 328
Število
Dimenzija: 14 cm × 20 cm
Vezava: trda vezava

Z novelo ZFPPIPP-B pa se je:
► olajšalo dokazovanje upnika glede pogojev za začetek stečaja,
► določila se je neizpodbojna domneva trajnejše nelikvidnosti, če
dolžnik za več kot tri mesece zamuja s plačilom minimalnih plač in s
tem povezanih davkov in prispevkov,
► uvedel se je nadzor nad dolžnikom pred začetkom postopka
zaradi insolventnosti.

N A R O Č I L N I C A

Knjiga vsebuje neuradno prečiščeno besedilo zakona in stvarno kazalo.
Spremembe iz novel ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B so za lažje pregledovanje
natisnjene polkrepko.

Zakon o ﬁnančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
• trda vezava

34 €

cena:

Podjetje

Število izvodov
Oddelek

Ime in priimek
Matična št.

E-pošta
Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE
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