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Javni razpisi
Št. 096/10
Ob-2969/10
Ministrstvo za zunanje zadeve na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, 199/09), Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 45/01, 78/03, 113/03 –
UPB1, 76/08 in 108/09) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje literarnega projekta
na Zahodnem Balkanu
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje
sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve
RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MZZ).
2. Predmet razpisa
Ministrstvo za zunanje zadeve RS v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah, UNESCO Konvencijo o varovanju in spodbujanju
raznolikosti kulturnih izrazov, zaključki junijskega Evropskega sveta 2008, s sklepi
Sveta EU o spodbujanju kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga v zunanjih odnosih unije in njenih držav članic (november
2008) in zunanjepolitičnimi prioritetami namenja pozornost spodbujanju sodelovanja
ustvarjalcev v kulturi na Zahodnem Balkanu,
njihovem povezovanju z Evropsko unijo in
njeno soseščino (več o soseščini Evropske
unije: http://ec.europa.eu/world/enp/index_
en.htm) ter širši promociji njihovega ustvarjanja. Pri tem glede na usmeritve omenjenih
dokumentov podpira zlasti sodelovanje s civilno družbo in njihove samonikle pobude.
Predmet razpisa je sofinanciranje literarnega projekta na področju Zahodnega
Balkana in Slovenije, ki naj prek literarnih
prispevkov poveže ustvarjalce s tega področja, preseže jezikovne, etnične in kulturne
razlike ter vzpostavi forum medkulturnega
dialoga. Projekt naj vključuje periodično izdajo literarnih del. Del projekta je najmanj
dve izdaji publikacije v letu 2010 in najmanj
štiri izdaje v letu 2011, vse v nakladi 1.500
izvodov.
3. Okvirna višina sredstev: MZZ bo za
sofinanciranje literarnega projekta za leto
2010 in 2011 namenilo do 80.000 EUR (skupaj 160.000 EUR). Znesek za vsako leto je
možno prejemniku nakazati v dveh delih
oziroma v dveletnem obdobju v štirih delih in
sicer po prejemu vmesnega oziroma končnega poročila o realizaciji projekta skupaj
z obračunsko dokumentacijo.
4. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavi vsaka fizična
in pravna oseba s stalnim prebivališčem,

sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji.
Prijavi morajo biti priloženi vsi dokumenti,
določeni v 5. točki razpisne dokumentacije.
5. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjih merilih, na podlagi
predloženih dokazil.
(Skupaj največ 100 točk):
3.1. Reference vlagatelja (do 40 točk)
3.2. Kakovost predloga in njegova celovita predstavitev vključno s predvidenimi
aktivnostmi (do 50 točk)
3.3. Dodatna merila (do 10 točk).
6. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Rok za oddajo vlog je 21. maj 2010.
Pisne vloge morajo biti vložene na naslov
Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vlogo se
lahko vloži osebno na MZZ v poslovnem
času MZZ ali po pošti. Če je vloga poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če
je poslana priporočeno po pošti zadnji dan
roka (poštni žig 21. maj 2010).
Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici,
ki mora biti označena z napisom »Ne odpiraj
– vloga – razpis ZMK 2010-1«.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 26. maja
2010, v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve. Vloge bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje minister za
zunanje zadeve. Pri odpiranju bo strokovna
komisija ugotavljala popolnost vlog glede
na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlagatelje pisno pozvala, da vloge
dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo vložene v roku in na način,
ki je določen v 6. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, določenih v 5. točki razpisne dokumentacije, in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Izbrana bo vloga, ki bo pravočasna, popolna in bo dosegla najvišje število točk
strokovne komisije. Ostale vloge bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje
zadeve, na podlagi predloga strokovne komisije.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji,
ki se bodo prijavili na razpis, bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.

9. Sklenitev pogodb
Z izbranim vlagateljem bo MZZ sklenil
pogodbo o sofinanciranju.
Zoper sklep o izbiri, zavrnitvi ali zavrženju
vloge je dovoljena pritožba. O pritožbi zoper
sklep odloča minister za zunanje zadeve.
Vlagatelj pritožbo vloži na MZZ v roku 8 dni
od prejema sklepa. O pritožbi bo odločeno
s sklepom v roku 15 dni. Sklep, s katerim
se odloči o pritožbi vlagatelja, je dokončen.
Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Izid razpisa je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh, na
katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/, pod
razdelkom »javna naročila in razpisi«.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kontaktni osebi: Marko Polajžer,
marko.polajzer@gov.si, in Gabi Matkovič,
gabi.matkovic1@gov.si.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 208/2010
Ob-3015/10
Na osnovi Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999 s popravki, Uredbe
Sveta št. 1341/2008 z dne 18. 12. 2008
o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi
z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek,
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj s popravki, Uredbe Komisije (ES)
št. 846/2009 z dne 1. 9. 2009 o spremembi
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem skla-
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du za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999, Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007–2013
(št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6.
2007), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013 (CCI 2007SI161PO001 z dne
27. VIII. 2007 (odločba komisije, K (2007)
4080), Zakon o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49/09), Zakona o izvrševanju proračunov
RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št.
99/09), Proračuna RS za leto 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 3/10),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09 ZIPRS1011), Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 (Uradni list RS, št. 35/08;
NPK), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08) in Sklepa
Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko št. 4300-128/2010-4 z dne
26. 4. 2010, Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis
za sofinanciranje operacij prenove
in obnove, celostne revitalizacije
in modernizacije kulturnih spomenikov
v lasti občin iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v okviru
Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete 3. »Povezovanje naravnih
in kulturnih potencialov« in prednostne
usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih
potencialov«
(oznaka JR-ESRR-KS 2010)
1. Naziv in sedež posredniškega telesa
oziroma izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
Ministrstvo).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (v
nadaljevanju OP RR 2007–2013), razvojne
prioritete 3.: »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve
3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«.
Namen razpisa je spodbujanje investicij
v prenovo in obnovo, celostno revitalizacijo
in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo ustvarjali nove možnosti
za trajnostni razvoj podeželskih območij, urbanih (mestnih) središč in regij (povečanje
števila obnovljenih in revitaliziranih kulturnih
spomenikov in povečanje števila obiskovalcev) ter hkrati prispevali k nastanku novih
delovnih mest v povezavi s kulturnim in gospodarsko-turističnim razvojem.
Cilji javnega razpisa so:
– uresničevanje ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 na področju
kulturne dediščine,
– obnova in oživljanje kulturne dediščine
ter razvijanje njenega potenciala,
– vključevanje zasebnega sektorja v oživljanje kulturnega spomenika,
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– večja in kakovostnejša vključitev kulturnih spomenikov v gospodarsko-turistično
rabo,
– povečanje turistične atraktivnosti regij
(povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih kulturnih spomenikih),
– krepitev zaposlovanja (ustvarjanje novih delovnim mest).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v prenovo, obnovo, celostno
revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin.
Predmet tega javnega razpisa so večje
investicije, katerih vrednost znaša najmanj
1.500.000 EUR upravičenih stroškov (brez
davka na dodano vrednost, v nadaljevanju DDV), in so nacionalnega pomena, kar
pomeni, da morajo biti kulturni spomeniki
razglašeni za spomenik državnega pomena oziroma morajo biti vključeni v projekt
Evropske prestolnice kulture 2012, ki je največji projekt na področju kulture.
V postopku javnega razpisa se:
– upoštevajo razglasitve za spomenike
državnega pomena,
– upoštevajo razglasitve za spomenike
lokalnega pomena, ki so vključeni v projekt
Evropske prestolnice kulture,
– upoštevajo le razglasitve z začetkom
veljavnosti do vključno dneva objave tega
razpisa,
– ne upoštevajo začasne razglasitve izdane na podlagi 21. člena ZVKD-1.
Predmet razpisa niso:
– kulturni spomeniki, ki so v postopku
denacionalizacije ali v kakršnemkoli drugem
postopku, kjer se obravnava vprašanje lastništva,
– kulturni spomeniki lokalnega pomena,
ki niso vključeni v projekt Evropske prestolnice kulture 2012,
– objekti znotraj naselbinskih, krajinskih
in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik,
– dediščina, ki je razglašena za kulturni
spomenik z začasno razglasitvijo,
– dediščina, ki je bila razglašena za kulturni spomenik po objavi tega razpisa.
Investicije v prenovo, obnovo, celostno
revitalizacijo in modernizacijo kulturnega
spomenika v lasti občin bodo služile gospodarskemu razvoju občin, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim.
Sofinancirani bodo projekti (v nadaljevanju: operacije), ki predstavljajo celovito
investicijo v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika v lasti občin oziroma njene posamezne funkcionalno zaključene celote – faze.
Operacija mora predstavljati ekonomsko
nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo
natančno določeno (tehnično-tehnološko)
funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje,
skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti vnaprej
določeno trajanje, ki je omejeno z datumom
začetka in konca.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Upravičeni prijavitelji
Upravičenci do sredstev razpisa so izključno občine, ki so lastnice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo
kot investitorji.
4.2 Finančni pogoji za prijavo:
4.2.1 Predračunska vrednost upravičenih
stroškov prijavljene operacije mora znašati
najmanj 1.500.000 EUR (brez DDV).

4.2.2 Vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja po tem razpisu (t. j. sredstva EU
in sredstva slovenske udeležbe, ki jih krije
Ministrstvo za kulturo iz svojih proračunskih
postavk) ne sme biti večja od 3.000.000
EUR.
4.2.3 Prijavljena operacija mora imeti zaprto finančno konstrukcijo. Iz finančne
konstrukcije mora biti razvidno, da so sredstva sofinanciranja operacije po tem razpisu omejena z vrednostjo iz prejšnje točke,
preostala sredstva mora imeti zagotovljena
prijavitelj (tudi za plačilo neupravičenih stroškov, vključno z DDV).
Prijavitelj mora podati izjavo, da ima
v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa,
oziroma da bo sredstva zagotovil iz lastnih
virov, če kateri od drugih virov dejansko ne
bo pridobljen. Če so v finančno konstrukcijo vključena sredstva zasebnih partnerjev,
mora prijavitelj predložiti podpisane pogodbe z zasebnimi partnerji ali zavezujoče izjave zasebnih partnerjev o zagotovitvi sofinancerskih sredstev.
4.3 Drugi pogoji za prijavo
4.3.1 Prijavljena operacija se mora izvajati v Sloveniji.
4.3.2 Prijavljena operacija mora biti skladna s predmetom in namenom javnega razpisa in določili razpisne dokumentacije.
4.3.3 Cilji in kazalniki operacije morajo
biti jasno opredeljeni in morajo prispevati
k ciljem razvojne prioritete: 3. »Povezovanje
naravnih in kulturnih potencialov« v okviru
OP RR 2007–2013.
4.3.4 V kulturnem spomeniku mora po
zaključku operacije potekati dejavnost, ki
predvideva vsaj eno bruto zaposlitev v dveh
letih po zaključku operacije. Nosilec dejavnosti, ki bo potekala v nepremičnini, mora
predložiti program dela za pet let. Če nosilec dejavnosti ni občina, mora biti med
nosilcem/-ci dejavnosti in občino sklenjena
notarsko overjena pogodba o poslovnem sodelovanju oziroma ustanovitveni akt javnega
zavoda, če je nosilec dejavnosti občinski
javni zavod. Iz ustanovitvenega akta mora
biti razvidno, da je ustanoviteljica javnega
zavoda občina, ki se prijavlja na razpis.
4.3.5 Operacije, ki so se začele pred
1. 1. 2007 ali pa so bile končane do dne
sklepa o dodelitvi sredstev, niso upravičene
do sofinanciranja.
4.3.6 Operacija se mora končati najpozneje do 31. 12. 2012, vendar ne sme biti
končana pred izdajo sklepa ministrstva o sofinanciranju operacije. Do tega datuma mora
biti operacija fizično in finančno končana,
kar pomeni, da morajo biti opravljene vse
predvidene aktivnosti (zaključek vseh del in
pridobljeno uporabno dovoljenje) ter izvršena vsa plačila.
4.3.7 Prijavitelj mora predložiti investicijski program (v nadaljevanju: IP), izdelan
v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06). IP mora biti s pisnim sklepom potrditi pristojni organ prijavitelja. Obvezni sestavni del investicijske
dokumentacije je tudi Analiza stroškov in koristi ter izračun finančne vrzeli in najvišjega
pripadajočega zneska sofinanciranja (DA).
Analiza stroškov in koristi mora biti izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4
Evropske komisije – Navodilom za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov in
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koristi (Guide to cost benefit analysis of investment projects), ki je na voljo na spletni
strani http://www.euskladi.si in pri vodji razpisa. Kadar prijavitelj kandidira za sofinanciranje dela celotne investicije (tj. eno ali več
faz, ki predstavljajo ekonomsko nedeljivo
celoto aktivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo
jasno opredeljene cilje, vnaprej določeno
trajanje ter določen začetek in konec) in vlogi priloži investicijski dokument za celotno
investicijo, mora biti v investicijskem dokumentu jasno in nedvoumno ločeno prikazan
tudi del, s katerim kandidira na razpisu (ločeno mora biti prikazana ocena investicijskih stroškov – po stalnih in tekočih cenah,
upravičeni in preostali stroški, terminski načrt izvajanja, finančna konstrukcija in analiza stroškov in koristi ter izračun najvišjega
zneska nepovratne pomoči EU). Za izračun
finančne vrzeli morajo prijavitelji izpolniti tudi
obrazec št. 10 (v Excelu). Finančna vrzel in
analiza stroškov in koristi se izdelujeta za
fazo, ki je predmet vloge/operacije.
Iz investicijskega dokumenta operacije
mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju operacije smiselno upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi: učinkovitost izrabe
naravnih virov (ki ne sme biti v nasprotju
s ciljem ohranjanje kulturne dediščine) okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje
količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava
poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je
to potrebno), trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza).
Prijavitelj mora predložiti tudi sklep pristojnega organa občine o potrditvi IP in sklep
pristojnega organa občine o potrditvi predinvesticijske zasnove (če vrednost operacije
presega 2.500.000 EUR).
4.3.8 Prijavitelj mora predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je potrebno
po Zakonu o graditvi objektov, in konservatorski načrt po ZVKD-1 (če je bilo gradbeno
dovoljenje izdano po 15. 3. 2008) oziroma
konservatorski program/projekt oziroma
konservatorsko restavratorski program/projekt oziroma restavratorski projekt (če je
bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 15. 3.
2008). Gradbeno dovoljenje se mora glasiti
na prijavitelja in operacijo, ki je predmet
prijave. Ob prijavi operacije, za katero prijavitelj ne potrebuje gradbenega dovoljenja,
mora biti predložen od Zavoda za varstvo
kulturne dediščine potrjen konservatorski
načrt po ZVKD-1.
4.3.9 Prijavitelj mora predložiti grafične
priloge v obliki izvlečka iz PGD dokumentacije (načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja) ali drugega načrta, iz katerega je razvidno, na katerih delih objekta in v kakšnem
obsegu bodo predvideni posegi izvedeni.
4.3.10 Prijavitelj se mora zavezati, da
vsaj v petih letih po koncu operacije ne bo
prišlo do sprememb namembnosti in lastništva kulturnega spomenika, ki bi vplivale na
cilje tega razpisa oziroma bi predstavljalo
neutemeljene prednosti za tržne subjekte
na enotnem evropskem trgu.
4.3.11 Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu (odloku) o proračunu prijavitelja, in sicer v načrtu razvojnih
programov (NRP). Naziv operacije in viri
financiranja morajo biti v investicjskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v NRP)
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identični. Če naziv in/ali viri niso identični,
mora predlagatelj priložiti izjavo, da bo do
prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP.
4.3.12 Sofinanciranje operacije, ki je
predmet prijave na javni razpis, ne sme
predstavljati državne pomoči.
4.3.13 Prijavitelj mora predložiti podpisano in žigosano izjavo o:
– seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in
modernizacije kulturnih spomenikov v lasti
občin iz Evropskega regionalnega sklada
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«
in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«;
– upoštevanju predpisov, ki veljajo za
črpanje iz sredstev evropskih strukturnih
skladov, ter predpisov in navodil ministrstva
in organa upravljanja v zvezi z izvajanjem
tovrstnih operacij;
– izbiri zunanjih izvajalcev v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja ter v skladu s tem zakonom zagotoviti strokovni nadzor nad zunanjimi izvajalci
– zagotavljanju, da sofinanciranje operacije ne predstavlja državne pomoči;
– seznanitvi in strinjanju o označevanju
operacije, informiranju in obveščanju javnosti
skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES
in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013, objavljenimi na spletni strani
www.euskladi.si;
– hranjenju dokumentacije v skladu z Navodili OU za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije, objavljenimi na spletni strani www.euskladi.si;
– upoštevanju omejitev glede sprememb
operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES;
– lastništvu kulturnega spomenika, da je
lastništvo kulturnega spomenika nesporno
in da v zvezi z vprašanjem lastništva kulturnega spomenika ne poteka noben postopek;
– zagotavljanju dostopnosti kulturnega
spomenika javnosti;
– zagotavljanju dostopnosti dokumentacije o operaciji ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim organom;
– seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil, pogodbenih določil,
dvojnega financiranja, nenamenske porabe
sredstev, nedovoljenega sofinanciranja ali
če delež sofinanciranja operacije preseže
maksimalno dovoljeno stopnjo;
– vodenju knjig za operacijo po ustrezni
računovodski kodi, tj. vodenju knjig za področni odsek;
– spremljanju in dokumentiranem prikazovanju morebitnih prihodkov na operaciji
še najmanj pet let po končani operaciji;
– strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo imena operacije, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki bodo dodeljena
operaciji in izplačana ob koncu operacije;
– o smiselnem zagotavljanju enakosti
med spoloma in preprečevanju vsakršne
diskriminacije v skladu z zakonodajo, ki
pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 16. členom Uredbe sveta (ES) št.
1083/2006 v vseh fazah projekta;
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– o poročanju ministrstvu kot posredniškemu telesu še najmanj 5 let po koncu
operacije;
– o pripravi zahtevkov za izplačilo s pomočjo informacijskega sistema ISARR;
– o predložitvi usklajenega NRP s predmetno operacijo najpozneje do prvega zahtevka za izplačilo;
– resničnosti in popolnosti vseh navedenih podatkov.
4.3.14 Prijavitelj mora prijavi predložiti fotografsko dokumentacijo, iz katere bo razvidno dejansko stanje kulturnega spomenika,
ki je predmet prijave.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti predložena v skladu z zahtevami
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija natančno določa
vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Upravičenci morajo predpisane pogoje
dokazati s predložitvijo zahtevanih obrazcev
in dokazil (prilog).
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili Organa upravljanja
v Republiki Sloveniji, dostopnimi na spletni
strani SVLR, http://www.euskladi.si in pri
vodji razpisa Tanji Černe, tel. 01/369-59-95,
el. pošta: tanja.cerne@gov.si, telefaks:
01/369-59-02.
5. Upravičene aktivnosti in upravičeni
stroški
5.1 Vrste upravičenih aktivnosti in upravičenih stroškov
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški
obnove, prenove, rekonstrukcije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin.

Upravičene aktivnosti

Podrobnejša opredelitev stroška

Izdelava dokumentacije

– stroški priprave predinvesticijske in investicijske dokumentacije
– stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve in ureditve komunalne infrastrukture (krajinsko
načrtovanje, urbanizem, arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, oprema,
požarna varnost, varstvo pri delu …)
– izdelava vseh načrtov, študij in poročil, potrebnih za izvedbo investicij
– stroški izdelave arhitekturnih in geodetskih posnetkov
– stroški raziskav (gradbene konstrukcije, arheologija, restavratorsko-konservatorske raziskave)
– stroški izdelave tehnične dokumentacije za obratovanje objekta

Gradbena dela
in instalacije

– stroški konservatorsko-restavratorskih posegov
– stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno-obrtniških instalacijskih del,
vključno z izvedbo priključkov na javno infrastrukturo
– stroški nadzora nad gradnjo objektov
– stroški zunanjega urejanja objektov in urejanja parkovnih elementov
– stroški nabave in restavriranja opreme

Nakup opreme

– stroški nakupa opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta

Informiranje
in obveščanje javnosti

– stroški informativnih tabel

Upravičeni stroški se bodo presojali in
dokazovali z dokazili in metodami za izračun
upravičenih stroškov, navedenimi v razpisni
dokumentaciji, izhajajoč iz Navodil organa
upravljanja o upravičenih stroških za programsko obdobje 2007–2013.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani,
so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu
s cilji operacije,
– so dejansko nastali za dela, ki so bila
opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno
oziroma za storitve, ki so bile izvedene,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih
in drugih listinah in
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– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni,
so neupravičeni stroški. DDV je po tem razpisu vselej neupravičen strošek, prav tako stroški najemanja kreditov in stroški prispevkov
za dovoljenja in komunalne priključke. Sredstva za neupravičene stroške mora v celoti
zagotoviti prijavitelj.
5.2 Obdobje upravičenosti stroškov:
Začetek nastanka upravičenih stroškov:
– za vse stroške upravičene aktivnosti »Izdelava dokumentacije«, potrebne za izvedbo
investicije, je začetek nastanka upravičenih
stroškov od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2012;
– za vse druge upravičene stroške velja upravičeno obdobje nastanka stroška od
datuma oddaje vloge na javni razpis, vendar
operacija ne sme biti končana pred izdajo
sklepa ministrstva o sofinanciranju operacije.
Vse aktivnosti operacije (fizičen zaključek
vseh del) morajo biti izvedene najpozneje do
30. 6. 2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za posredovanje uporabnega dovoljenja in hkrati rok za zaključek operacije je
31. 12. 2012.
5.3 Dvojno financiranje
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov,
ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega
vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo ministrstvo prekinilo izplačevanje sredstev in odstopilo od pogodbe
ter zahtevalo vračilo sredstev v višini vseh
izplačanih sredstev vključno z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
5.4 Zaprtje finančne konstrukcije
Iz predloženega finančnega načrta mora
biti razvidno, da so zagotovljena vsa potrebna sredstva za izvedbo operacije. Operacija
mora imeti zaprto finančno konstrukcijo. Finančna konstrukcija operacije je zaprta, če
so zagotovljena vsa sredstva za njeno izvedbo, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz
tega razpisa.
5.5 Dopolnilno financiranje
Skladno z drugim odstavkom 34. člena
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 dopolnilno
financiranje ni predvideno.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
6.1 Skupna višina razpoložljivih sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture
v okviru OP RR 2007–2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve
3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj
so namenska nepovratna sredstva.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem razpisu, je 11 mio EUR,
in sicer po predvideni finančni konstrukciji in
predvideni dinamiki:
Vir razpisanih sredstev
(v EUR)
Namenska sredstva EU za kohezijsko
politiko – PP 6877 (85%)
Namenska sredstva slovenske udeležbe
za kohezijsko politiko – PP 6955 (15%)
SKUPAJ

Leto 2010
1.015.704,95

Leto 2011
6.800.000,00

Leto 2012
1.534.295,05

Skupaj
9.350.000,00

179.242,05

1.200.000,00

270.757,95

1.650.000,00

1.194.947,00

8.000.000,00

1.805.053,00

11.000.000,00
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V primeru, da v proračunskem letu ne
bodo porabljena sredstva v predvideni višini oziroma dinamika porabe sredstev ne
bo sledila predvideni dinamiki, se lahko ob
upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni.
Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kulturo:
– PP 6877 »Mreženje kulturnih potencialov – 07-13 – EU« in
– PP 6955 »Mreženje kulturnih potencialov – 07-13 – EU – slovenska udeležba«
6.2 Višina in delež sofinanciranja
Zaprošena vrednost sofinanciranja operacije prijavitelja ne sme presegati 3.000.000
EUR. Prijavitelj lahko v okviru navedenih
zneskov zaprosi za 100% financiranje upravičenih stroškov.
Upravičencu bo sofinanciranih največ do
100% izkazanih upravičenih javnih izdatkov
operacije v deležu 85% sofinanciranja iz
namenskih sredstev EU in 15% namenskih
sredstev slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo.
Delež sofinanciranja namenskih sredstev se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo diskontirane neto prihodke v ekonomski dobi
investicije, v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom
za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Guide to cost benefit
analysis of investment projects), ki so dostopna na spletni strani www.euskladi.si in
pri vodji razpisa.
6.3 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskih letih 2010,
2011 in 2012 v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanciranju projekta, in
v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni
predpis, ki ureja izvrševanje proračuna RS.
Ministrstvo bo iz sredstev posameznega
proračunskega leta sofinanciralo upravičene stroške posamezne operacije na podlagi
izstavljenih zahtevkov za izplačilo in zahtevanih dokazil.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2010, bodo morali posredovati
zahtevke za izplačilo na ministrstvo najpozneje 15. 10. 2010, ko morajo biti zahtevki
tudi dostavljeni v vložišče ministrstva. Za
sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2011, bodo morali posredovati
zahtevke za izplačilo na ministrstvo najkasneje 15. 10. 2011, ko morajo biti zahtevki
tudi dostavljeni v vložišče ministrstva. Za
sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati
v letu 2012, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na ministrstvo najpozneje
30. 6. 2012, ko morajo biti zahtevki tudi dostavljeni na vložišče ministrstva.
6.4 Obračun predloženih zahtevkov za
izplačilo
Upravičene stroške mora upravičenec dokazati z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in jih potrditi s svojim podpisom, skladno
z navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 in
navodili Ministrstva za kulturo.
Sredstva se bodo upravičencu izplačala
na osnovi posameznega zahtevka za izplačilo, kateremu bodo priloženi:
– dokazila o upravičenosti stroška: dokazila so verodostojne listine (pogodbe,
dokazila o opravljenem postopku ali druge
podlage za izstavitev računa),
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– račun oziroma druge verodostojne knjigovodske listine, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca,
– dokazila o plačilu,
– vsebinsko in finančno poročilo o operaciji.
Izjema pri posredovanju dokazil o plačilih
so gradbene situacije, pri katerih je upravičeno predplačilo en dan pred zapadlostjo
situacije(in ob hkratnem upoštevanju drugih
pogojev iz pogodbe) v skladu z 22. členom
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09) in pri katerih je treba dokazilo
o plačilu obveznosti posredovati v 5 delovnih dneh po prejetju predplačila za predložene gradbene situacije.
Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov/izdatkov, ki se povrnejo upravičencu
v odobrenem deležu sofinanciranja.
Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene
stroške iz operacije odštelo od predloženih
stroškov pri posameznem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za izplačilo.
Pogodba o sofinanciranju bo natančneje
določala pogoje za izplačilo.
7. Dodatne obveznosti upravičencev
7.1 Splošno
Upravičenec je dolžan izpolnjevati tudi
naslednje obveznosti, vezane na izvajanje
operacij, sofinanciranih z nepovratnimi sredstvi:
– pri izvajanju operacije upoštevati predpise, ki veljajo za črpanje iz sredstev evropskih strukturnih skladov, ter vse postopke
v okviru operacije izvajati v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ministrstva in
organa upravljanja;
– izbrati zunanje izvajalce v skladu
z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja ter v skladu s tem zakonom
zagotoviti strokovni nadzor nad zunanjimi
izvajalci;
– zagotoviti označevanje operacije, informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
skladno z 8. in 9. členom Uredbe komisije
EU št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 ter
Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013;
– za operacijo voditi predpisano dokumentacijo in jo hraniti do konca leta 2020
v skladu z Navodili OU za zaključevanje
projektov/programov in hranjenje dokumentacije, objavljene na spletni strani www.euskladi.si;
– upoštevati omejitve glede sprememb
operacije v skladu s 57. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 in
predhodno obveščati ministrstvo o spremembah operacije;
– zagotoviti dostopnost kulturnega spomenika javnosti;
– zagotavljati dostopnost dokumentacije
o operaciji, informacije o poteku operacije
in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU;
– če se ugotovi nenamenska poraba
sredstev, dvojno financiranje istovrstnih
stroškov operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla najvišjo dovoljeno
stopnjo, bo moral upravičenec vrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi

zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila sredstev;
– zagotoviti, da bo ministrstvo pisno obvestil, če bi mu bila sredstva za sofinanciranje istih stroškov operacije, odobrena iz
kateregakoli drugega vira financiranja;
– če se ugotovijo nespoštovanje veljavne zakonodaje in navodil, pogodbenih
določil, dvojno financiranje iz kateregakoli
drugega vira, nenamenska poraba sredstev ali nedovoljeno sofinanciranje, bo ministrstvo prekinilo izplačevanje sredstev
in odstopilo od pogodbe ter zahtevalo od
upravičenca vračilo sredstev v višini vseh
izplačanih sredstev vključno s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev; če
pa se po naknadnem preračunu ugotovi, da
je delež sofinanciranja operacije presegel
najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja,
bo ministrstvo zahtevalo vračilo deleža že
izplačanih sredstev;
– voditi knjige za operacijo po ustrezni
računovodski kodi, tj. voditi knjige za področni odsek;
– morebitne prihodke na operaciji dokumentirano spremljati in prikazovati še najmanj pet let po končani operaciji;
– smiselno zagotavljati enakost med
spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 16.
členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006.
– poročati ministrstvu kot posredniškemu
telesu v skladu z njegovimi navodili še najmanj 5 let po zaključku operacije;
– zahtevke za izplačilo pripravljati
s pomočjo informacijskega sistema ISARR
v skladu z navodili organa upravljanja
– predložiti usklajeni NRP s predmetno
operacijo najpozneje do prvega zahtevka
za izplačilo;
– zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki je
predmet operacije, še vsaj naslednjih pet let
po zadnjem izplačilu sredstev, v primeru najema posojila z dobo odplačevanja več kot
pet let pa toliko časa, kolikor traja odplačilo,
o čemer bo letno pisno poročal najpozneje
do 31. 3. za preteklo leto.
7.2 Hramba dokumentacije
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zvezi z operacijo vsaj do 31. 12.
2020. Ob ugotovljenih nepravilnostih oziroma na vsako zahtevo/odločitev ministrstva
ali drugega upravnega, nadzornega ali revizijskega organa, posredovano pred 31. 12.
2020, se to obdobje smiselno podaljša.
Hranjenje dokumentacije podrobneje določajo Navodila OU za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije,
objavljene na spletni strani www.euskladi.si,
ki jih mora upravičenec dosledno upoštevati.
Dostop do arhivirane dokumentacije ima
pooblaščeno osebje organa upravljanja oziroma neposrednih proračunskih uporabnikov v vlogi posredniških teles (ministrstva),
organa za potrjevanje, revizijskega organa
ter revizijskih institucij EU.
7.3 Hramba vsebinske dokumentacije
Upravičenec mora hraniti najmanj naslednjo dokumentacijo:
– pogodbo o sofinanciranju izvedbe operacije ESRR z vsemi prilogami in aneksi;
– dodatne dogovore in korespondenco
s posredniškim telesom (npr. spremembe
operacije, spremembe finančnega načrta,
spremembe pričakovanih rezultatov, zapisnike srečanj);
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– zahtevke za izplačilo in drugo računovodsko-knjigovodsko dokumentacijo (račune, pogodbe, računovodske izpise ipd.);
– vsebinska in finančna poročila, ki so
bila posredovana ministrstvu;
– dokumentacijo v zvezi z izbiro zunanjih izvajalcev, pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci, poročila zunanjih izvajalcev
(vsebinska in finančna).
7.4 Hramba finančne dokumentacije
Upravičenec je dolžan porabo sredstev
na operaciji spremljati na ločenem stroškovnem mestu, tako da je mogoč enostaven pregled namenske porabe sredstev.
Hraniti oziroma izpisati mora bilanco prihodkov in odhodkov operacije.
Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani v poslovnih knjigah in davčnih
listinah upravičenca. Stroški morajo biti
preverljivi, spremljati jih morajo originalna
dokazila (originalne listine).
Upravičenec mora imeti jasen pregled in
zapis vseh finančnih transakcij, ki vključujejo informacije, potrebne za pripravo zahtevkov za izplačilo. Plačila se morajo vpisovati
po datumu in številčnem vrstnem redu.
Prav tako mora upravičenec imeti inventarni seznam opreme, ki jo je nabavil iz
EU-sredstev po pogodbi o sofinanciranju
operacije. Na inventarnem seznamu mora
biti oprema opisana in označena s serijsko
številko, nakupno ceno, datumom nakupa
in pričakovano življenjsko dobo.
Po zaključku operacije mora upravičenec hraniti dokumentacijo na način, da je
mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko
sled.
7.5 Dostopnost dokumentacije o operaciji
Upravičenec se s podpisom pogodbe
o sofinanciranju zaveže, da bo ministrstvu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU kadarkoli in na prvi poziv predložil vse
relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter
pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja projekta in posameznih aktivnosti.
7.6 Poročanje o izvajanju operacije
Upravičenec bo dolžan poročati ministrstvu o izvajanju operacije (vmesna poročila, zaključno poročilo). Poročanje bo
potekalo skladno z navodili ministrstva kot
posredniškega telesa.
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Upravičenec bo med drugim še pet let
po končani operaciji poročal o stopnji doseganja zastavljenih ciljev in vrednosti kazalnikov, s katerimi se bodo zastavljeni cilji
merili. Če bo prišlo do odstopanj med napovedjo v vlogi in realizacijo, lahko Ministrstvo
skladno z določili pogodbe o sofinanciranju
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh
izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila.
7.7 Spremembe na operaciji (57. člen
Uredbe (ES) št. 1083/2006)
Upravičenec je dolžan upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57.
členom Uredbe (ES) št. 1083/2006. Upravičenec mora zagotoviti, da v roku petih letih
od končanega projekta ne pride do bistvenih
sprememb projekta:
– ki vpliva na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali ki podjetju oziroma javni organizaciji podeli neupravičeno prednost in
– so posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja
proizvodne dejavnosti.
Upravičenec je dolžan obveščati ministrstvo o spremembah operacije.
8. Obveščanje javnosti in informiranje
Upravičenci morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti
izhajajo iz Uredbe št. 1828/2006 (8. in 9.
člen). Pristojnosti, odgovornosti in naloge
upravičenca so podrobneje opredeljene v 5.
poglavju Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2007–2013, ki so objavljena na
spletnih straneh www.euskladi.si.
9. Merila za izbor operacij upravičencev,
ki izpolnjujejo pogoje
9.1 Merila
V ocenjevanje bodo uvrščene pravočasne in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji skladno s pogoji in
merili razpisa.
Največje možno število doseženih točk je
100. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščene pozitivno ocenjene operacije, ki bodo
na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku
dosegle najmanj 50 točk in bodo najbolje
ocenjene, do porabe sredstev. Ocenjevalni
list meril za izbor izpolnijo člani strokovne
komisije ob pregledu pravočasnih in popolnih vlog upravičenih prijaviteljev.

Tabela: Merila
1

MERILO

1

MULTIPLIKACIJSKI UČINEK OPERACIJE NA RAZVOJ ŠIRŠEGA OKOLJA

60

1.1

Vpliv operacije na zaposlovanje

15

1.2

1.3

Št. točk

– 4 in več novih bruto delovnih mest		

15

– 2 ali 3 nova bruto delovna mesta

7

– 1 novo bruto delovno mesto

1

Vpliv operacije na razvoj kulturnih dejavnosti in preprečitev trajne izgube kulturnih
spomenikov

Najv. št. točk

15

– Kulturni spomenik je določen za javno kulturno infrastrukturo

Da/ne

5

– Kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba
varovanih lastnosti, kar mora biti potrjeno od strokovnega izvedenca, registriranega pri
ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije ali od
sodnega izvedenca

Da/ne

10

Vpliv operacije na razvoj podjetniške inicative

10

– Prijavitelj ima predloženih 6 ali več listin o gospodarskem sodelovanju

10

– Prijavitelj ima predloženih 1do vključno 5 listin o gospodarskem sodelovanju

5

– Prijavitelj inma predloženih listin o gospodarskem sodelovanju

0
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1

MERILO

1.4

Vpliv operacije na stopnjo razvitosti regij (Sklep Vlade RS o razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013) – operacija se izvaja v regiji:

1.5

Št. točk

2

10

– Pomurska

10

– Notranjsko-kraška

9

– Podravska in Spodnjeposavska

8

– Zasavska

7

– Koroška

6

– Jugovzhodna Slovenija

5

– Goriška

4

– Savinjska

3

– Gorenjska

2

– Obalno-kraška

1

– Osrednjeslovenska

0

Vpliv operacije na razvoj turistične dejavnosti

5

– Operacija je skladna s strategijo turistične destinacije oziroma ragionalnim razvojnim
programom
1.6

Najv. št. točk

Da/ne

Vplivi na horizontalne poltike – trajnostni razvoj s poudarkom na okoljski dimenziji:

5

– Pozitivni vplivi na okolje (uporaba okoljskih tehnologij)

5

– Ni negativnih vplivov, nevtralno

0

PRISPEVEK OPERACIJE K CILJEM RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA
KULTURO 2008–2011 (NPK) NA PODROČJU NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

25

– Z operacijo se uresničujejo dva ali več ciljev NPK na področju nepremične kulturne
dediščine

25

– Z operacijo se uresničuje en sam cilj NPK na področju nepremične kulturne dediščine

10

3

PRIPRAVLJENOST OPERACIJE ZA TAKOJŠNJI ZAČETEK IZVEDBE

15

3.1

Viri financiranja (IP)

15

– Lastna sredstva v virih financiranja več kot 20%			

15

– Lastna sredstva v virih financiranja od 10% do vključno 20%

7

– Lastna sredstva v virih financiranja manj kot vključno 10%		

1

SKUPAJ

Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji in navodilih
za pripravo vloge.
10. Izbor in ocenjevanje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov
po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS1011).
Vloge bo ocenjevala strokovna komisija,
ki jo imenuje ministrica za kulturo.
10.1 Postopek obdelave vlog
Pristojna strokovna komisija bo pravilno
označene vloge odprla v roku, ki je določen v razpisu. Prijavitelje nepopolnih vlog
bo komisija pozvala k dopolnitvi v 8 dneh.
Vse nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v zahtevanem roku, bo komisija zavrgla. Podatki v Dispoziciji operacije vključno
z investicijskim programom niso predmet
dopolnitve vloge. V primeru predložitve investicijskega dokumenta, ki ne bo v celoti
v skladu s predpisano metodologijo, bo vloga prijavitelja zavržena.
10.2 Ocenjevanje vlog
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele
in popolne vloge upravičenih prijaviteljev.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva
člana strokovne komisije. Če se bosta oceni
razlikovali za 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se
bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih
dveh ocen.
Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog liste
operacij za sofinanciranje, ki se bo predlo-

100

žil ministrici. Na podlagi predloga strokovne
komisije bo ministrica odločila o izboru projektov s sklepi.
Za sofinanciranje bodo predlagane operacije, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegle najmanj 50 točk. Če
bo skupna vrednost predlaganih operacij,
ki so dosegle minimalni kakovostni kriterij,
presegla razpoložljiva sredstva, bodo imele
prednost operacije z višjim številom točk.
Če bo več operacij imelo enako oceno,
se bo upoštevala:
– višina prejetih točk pri podmerilu »Vpliv
projekta na zaposlovanje« (ustvarjanje bruto novih delovnih mest). Če bosta projekta
dosegala enako število točk, se bo upoštevala:
– višina prejetih točk pri podmerilu
»Ogroženost kulturnega spomenika zaradi človekovih ali drugih vplivov«. Če bosta
projekta dosegala enako število točk, se bo
upošteval:
– vrstni red prejema vloge (prednost
bodo imele prej prispele vloge).
Če izbrani vlagatelj odstopi od podpisa
pogodbe ali če ne vrne podpisane pogodbe
v zahtevanem roku, se šteje, da je vloga
umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno.
Če se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vloga
kot neustrezna zavrne, ne glede na to, če je
v ocenjevanju dosegla prag števila točk za
sofinanciranje.
Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejenih, če ne zadoščajo za pokrivanje

celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja,
ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Ministrstvo si pridržuje pravico zahtevati
od prijaviteljev dodatna pojasnila o operaciji
ter načrtovanih aktivnostih in stroških. Poziv
za posredovanje dodatnih pojasnil bo prijaviteljem posredovan po elektronski pošti
na elektronski naslov prijavitelja, naveden
v prijavnih obrazcih (obrazec št. 3 – Podatki
o prijavitelju). Če pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu,
bo strokovna komisija načrtovane aktivnosti
oziroma stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene
ter projekt ustrezno ocenila glede na postavljena merila.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da prijavitelju na podlagi utemeljenih razlogov
predlaga nižjo višino sofinanciranja od zaprošene in zahteva prilagoditev finančnega
načrta prijavitelja, predvsem če bo strokovna komisija ugotovila:
– da je prijavitelj kot upravičene stroške
navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do
sofinanciranja,
– v primeru računske napake,
– da bo investicija ustvarjala prihodke,
– da so posamezne postavke v finančnem načrtu ocenjene previsoko,
– če je presežek razpoložljivih sredstev
nižji od zaprošenega.
Nestrinjanje prijavitelja s predlogom strokovne komisije se bo štelo kot odstop od
vloge. Razpoložljiva sredstva se ponudijo
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naslednjemu najvišje ocenjenemu upravičencu.
11. Način, kraj in rok prijave
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana do 7. 6. 2010 oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – prijava za razpis za
obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2010–2012« z oznako »JR ESRR – KS
2010–12«. Na ovojnici mora biti naveden
vlagatelj (naziv in polni naslov prijavitelja).
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec
pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni
razpis, ki ga lahko (izpolnjenega) vlagatelji
nalepijo na sprednjo stran ovojnice.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela
(osebno ali priporočeno po pošti) v glavno
pisarno ministrstva do navedenega roka.
Nepravilno označene ovojnice in vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Če iz nepravilno označene ovojnice ne
bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica
komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva
in naslova prijavitelja ter nato vrnjena pošiljatelju.
Vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar vlagatelj prijavlja več operacij,
pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in
vloge predloži v ločenih ovojnicah.
Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti
predloženi v slovenskem jeziku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.
11.1 Popolnost vlog
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa.
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni.
Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce:
– obrazec št. 1: prijavni obrazec 1,
– obrazec št. 2: izjava,
– obrazec št. 3: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 4: izjava o lastništvu,
– obrazec št. 5: soglasje solastnika,
– obrazec št. 6: dispozicija operacije,
– obrazec št. 7: izjava o ogroženosti kulturnega spomenika,
– obrazec št. 8: izjava o zagotovitvi sredstev za zaprtje finančne konstrukcije,
– obrazec št. 9: izjava zasebnega partnerja o zagotovitvi finačnih sredstev za izvedbo operacije,
– obrazec št. 10: obrazec izračuna finančne vrzeli,
– obrazec št. 11: izjava o avtorskem delu
(neobvezno),
– obrazec št. 12: vzorec pogodbe o sofinanciranju, parafiran na vsaki strani (žigosanje ni potrebno),
– obrazec št. 13: kontrolni seznam za
preverjanje obveznih prilog – dokazil;
– priloge:
– investicijski program z izdelano analizo
stroškov in koristi v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navo-

skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
13. Odpiranje vlog in dopolnjevanje dokumenatcije
Vloge bo odprla strokovna komisija. Odpiranje bo 10. 6. 2010, ob 10. uri. Odpiranje
zaradi pričakovanega velikega števila prijav
ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile predložene.
Prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija
v 8 dneh po zaključku odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev,
bodo s sklepom zavržene.
Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom
za dopolnitev in tako, da je v svoji končni
obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena, kot zahtevano v pozivu. Če bodo ob vsebinskem pregledu vlog ugotovljene nepravilnosti v obrazcih ali neskladja med obrazci in
predloženim IP, lahko ministrstvo naknadno
zahteva uskladitev obrazcev z navedbami
v IP. Predmet uskladitve ne more biti vsebina predloženega IP (IP ne more biti predmet
sprememb ali usklajevanja).
Ministrstvo bo izbralo predloge operacij
po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije
14. Zavrženje in zavrnitev vlog
14.1 Zavrženje vlog
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah ter
vlogah, ki jih niso vložili upravičeni prijavitelji,
ministrica izda sklep o zavrženju takih vlog.
Vloga, prispela na razpis, je pravočasna,
če je prispela v roku, določenem v 11. točki
besedila tega razpisa.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 11.1 točka
besedila tega razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem
roku dopolni.
Upravičeni prijavitelj je oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, kot je to določeno v 4.1
točki besedila tega razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih
dokazil in vloge.
14.2 Zavrnitev vlog
Zavrnejo se:
– vloge, ki bodo dosegle manj kot 50
točk,
– vloge, ki bodo dosegle 50 ali več točk,
vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med bolje ocenjene vloge,
– vloge, ki ne bodo upoštevale v razpisni
dokumentaciji navedene višine zaprošenih
sredstev sofinanciranja (točka 4.2).
15. Obveščanje prijaviteljev o izboru
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni
v 60 dneh po končanem odpiranju vlog. Prejemnik sredstev bo hkrati s sklepom o izboru
pozvan k podpisu pogodbe. Če se prejemnik
v 8 dneh od prejema sklepa ne odzove na
poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo
naslednjemu prijavitelju, ki ima na podlagi
ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
16. Pritožbe
Za pritožbeni postopek se uporabljajo
določbe 231. člena Pravilnika o postopkih

dilom za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi (Guide to cost benefit analysis of investment projects),
– sklep pristojnega organa občine o potrditvi investicijskega programa,
– sklep pristojnega organa občine o potrditvi predvinvesticijske zasnove (če vrednost
operacije presega 2.500.000 EUR),
– kopija veljavnega akta (odloka) o proračunu samoupravne lokalne skupnosti in
kopija izpisa načrta razvojnih programov
(tretji del proračuna) z jasno označeno vrstico operacije, ki je predmet prijave; obe kopiji
morata biti enaki originalom, obe prilogi morata biti žigosani in podpisani od odgovorne
osebe prijavitelja, kopija NRP mora biti podpisana in ožigosana najmanj na strani, kjer
je opredeljena operacija,
– kopija pravnomočnega gradbenega
dovoljenja, konservatorski načrt oziroma
konservatorski program/projekt oziroma
konservatorsko-restavratorski program/projekt oziroma restavratorski projekt,
– grafične priloge v obliki idejnega projekta oziroma izvleček iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), iz
katerih bo razvidno, kakšen poseg je predviden,
– fotografska dokumentacija (vsaj 2 fotografiji) kulturnega spomenika, iz katere bo
razvidno dejansko stanje kulturnega spomenika, ki je predmet prijave,
– program dela za pet let nosilca dejavnosti, ki bo potekala v kulturnem spomeniku,
– kopija notarsko overjene pogodbe
o poslovnem sodelovanju med občino in
nosilcem dejavnosti oziroma akt o ustanovitvi javnega zavoda,
– kopija podpisane pogodbe z zasebnimi partnerji ali zavezujoče izjave zasebnih partnerjev o zagotovitvi sofinancerskih
sredstev,
– pisno pooblastilo za podpis, kadar
obrazce ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe,
– izjava o avtorskem delu (ni obvezna).
12. Informacije javnega značaja
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se
z njo strinja. Upravičenec se s predložitvijo
vloge na javni razpis strinja z javno objavo
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o operaciji in prejemniku pomoči skladno
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija
odpre, so informacije javnega značaja razen
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in
sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in
druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZUPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako
ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen
podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če prijavitelj
ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga
po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih
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za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Zoper sklep o izbiri se lahko prijavitelj
pritoži v osmih dneh od njegovega prejema.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči
ministrstvo s sklepom v 15 dneh. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
17. Razpisna dokumentacija in posredovanje informacij o razpisu
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili za prijavitelje,
– prijavne obrazce št. 1–14 in
– navodilo za izpolnjevanje prijave.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji natisnejo s spletne strani.
Na spletni strani Ministrstva za kulturo lahko
prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke
in navodila, povezane z izvedbo javnega
razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo
od 3. 5. 2010 do 4. 6. 2010 v glavni pisarni
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami,
in sicer vsak ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure. Kontaktna oseba je Tanja Černe.
Ministrstvo za kulturo bo v času razpisnega
roka na pisno zahtevo občine razpisno dokumentacijo tudi poslalo.
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati
spletno stran Ministrstva za kulturo, na kateri bodo objavljane morebitne spremembe in
novosti v zvezi z javnim razpisom. Vse morebitno potrebne dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo morajo biti zahtevane v pisni obliki na naslov: tanja.cerne@gov.si oziroma po telefaksu: 01 369 5902. Odgovori na vprašanja se
podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja in
odgovori« na spletni strani ministrstva. Vsi
objavljeni odgovori imajo status dopolnitve
razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za kulturo bo v mesecu maju
2010 organiziralo informativni dan za prijavitelje, če bo zanj izkazan interes. Točen datum in lokacija informativnega dne bosta objavljena na spletni strani ministrstva. Interes
za informativni dan (prijavo) je treba poslati
na elektronski naslov: tanja.cerne@gov.si,
najpozneje do 10. 5. 2010.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3016/10
Na podlagi 15. člena Zakona o nagradah
in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) in ob upoštevanju
Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/06,
51/08), Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike Slovenije in
Puhovo priznanje objavlja
javni razpis
za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in
Puhovo priznanje, ki jih podeljuje
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje
v letu 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Naziv in sedež razpisovalca: Odbor
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju Odbor), Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike Slovenije
in Puhovo priznanje na podlagi 15. člena
Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05
v nadaljevanju: Zakon) in ob upoštevanju
Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
52/06, 51/08 v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije in Puhovo priznanje, ki
jih podeljuje Odbor Republike Slovenije za
Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2010.
3. Predmet razpisa z navedbo osnovnih
pogojev
Predmet razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Priznanje
ambasador oziroma ambasadorka znanosti
Republike Slovenije (v nadaljevanju ambasador znanosti Republike Slovenije) in Puhovo priznanje.
I. Zoisova nagrada
Zoisova nagrada se podeljuje za:
– življenjsko delo raziskovalca oziroma
raziskovalke, ki se je s svojim delom izjemno uveljavil-a na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec oziroma raziskovalka v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval
k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo
nagrado se podeli posamezniku in skupini
za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji
ali so k njemu prispevali delavci organizacij
s sedežem v Sloveniji.
Zoisova nagrada za življenjsko delo se
lahko podeli raziskovalcu oziroma raziskovalki, ki je s svojim raziskovalnim delom
bistveno prispeval k razvoju znanosti. Za to
nagrado je lahko predlagan raziskovalec, ki
je že dopolnil 65 let starosti.
Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in
razvojne dejavnosti se upoštevajo dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih
pred predlaganjem (od vključno leta 2003
do vključno 2009).
II. Zoisovo priznanje
Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec oziroma raziskovalka v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval
k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo
priznanje se podeli posamezniku in skupini
za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji
ali so k njemu prispevali delavci organizacij
s sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena
v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem
(od vključno leta 2003 do vključno 2009).

III. Priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije
Za pomembne dosežke na področju
raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali
v tujini, se podeljuje priznanje ambasador
oziroma ambasadorka znanosti Republike
Slovenije.
IV. Puhovo priznanje
Za pomembne dosežke na področju
razvojne dejavnosti se podeljuje Puhovo
priznanje za izume, razvojne dosežke in
uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju
novosti v gospodarsko prakso.
4. Kriteriji za izbiro prejemnikov nagrad
oziroma priznanj
Kriteriji za dela, ki se nagrajujejo s podelitvijo Zoisove nagrade ali Zoisovega priznanja:
– vsebovati morajo izvirne dosežke, ki so
pomemben prispevek k znanosti,
– napisana morajo biti na način, ki ustrezajo znanstvenim delom,
– objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini,
– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:
a) da prinašajo nove ideje, pomembne
za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na
svojem področju pri nas in v svetu,
b) da prinašajo nove metode,
c) da pomenijo odmeven prispevek
k svetovni zakladnici znanja,
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih,
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije so:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih
znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo
v tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih,
– aktivno članstvo v uglednih znanstvenih in strokovnih združenjih.
Kriteriji za podelitev Puhovega priznanja
za dosežke, ki se nagrajujejo, so:
– izstopati morajo po tehniški odličnosti,
– povečevati morajo konkurenčnost in
dodano vrednost proizvodov,
– odpirati morajo nove trge,
– omogočati morajo odpiranje delovnih
mest in gospodarskih družb.
Zakon v 6. členu določa, da se vsako
leto lahko podeli največ štiri Zoisove nagrade in največ pet Zoisovih priznanj. Raziskovalcu oziroma raziskovalki se lahko podeli
največ ena Zoisova nagrada za vrhunske
dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in eno Zoisovo
priznanje.
Pravilnik v 11. členu določa, da se vsako
leto lahko podeli največ tri priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in
največ tri Puhova priznanja. Priznanji se
posamezniku oziroma posameznici lahko
podelita samo enkrat.
Vloga za nagrado ali priznanje ne sme
vključevati del, ki so bila deloma ali v celoti
že predmet prejšnjih nagrad ali priznanj.
V primeru, da Odbor v postopku ocenjevanja ugotovi, da upoštevaje predpisane kriterije ni možno podeliti predlagane
nagrade oziroma priznanja, lahko Odbor,
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če so izpolnjeni predpisani kriteriji za drugo vrsto priznanja, določi ustrezno vrsto
priznanja.
5. Navedba obdobja, za katero se nagrada oziroma priznanje podeljuje
Nagrade in priznanja se podeljuje za leto
2010.
Zoisove nagrade, Zoisova priznanja,
Priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije in Puhova
priznanja bodo podeljena konec novembra
2010.
6. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade in priznanja
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen prijavni obrazec Obr.:
NP-01/2010,
– dela, ki so predlagana za nagrado,
– strokovna utemeljitev vloge,
– bibliografija kandidata oziroma kandidatke (za zahtevano obdobje),
– biografija kandidata oziroma kandidatke, če je predlagan-a za nagrado za življenjsko delo,
– zgoščenka (CD oziroma DVD) z vlogo,
ki vsebuje vse sestavine kot vloga v pisni
obliki, razen del, ki so predlagana za nagrado,
– podpisana Izjava o istovetnosti pisne
vloge ter elektronske oblike vloge na zgoščenki.
Strokovno utemeljitev pripravita in podpišeta dva strokovnjaka s področja, na katerega sodi predlagano delo za nagrado oziroma priznanje.
Pisna vloga mora biti vložena v dveh
izvodih (vključno z vso ustrezno dokumentacijo in deli).
Razpisna dokumentacija s prijavnim
obrazcem je na spletni strani Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
(http://www.mvzt.gov.si/) pod »Javni razpisi«
ali jo lahko dvignete od ponedeljka do petka
od 9. do 15.30 (v petek do 14.30) v vložišču
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana.
7. Organ, ki bo odločal o izboru kandidatov za nagrade in priznanja: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije in Puhovo priznanje
odloča o izboru kandidatov za nagrade in
priznanja ter določi denarno višino nagrad in
priznanj glede na s proračunom Republike
Slovenije zagotovljena sredstva. Odločitev
Odbora o izboru kandidata je dokončna.
8. Datum odpiranja vlog s predlogi za
kandidate za nagrade in priznanja
V roku dostavljene in pravilno označene
vloge bo odprla Komisija za odpiranje predlogov, dne 7. 6. 2010 ob 13. uri, v prostorih
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
predlagatelju. Po svečani podelitvi nagrad
in priznanj bodo vloge vrnjene predlagateljem.
9. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, dr. Bojanu Jenku, in sicer na
elektronskem naslovu: bojan.jenko@gov.si
in tel. 01/478-46-33.
10. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog

v delovnem razmerju s podjetjem za najmanj
20 ur na teden (v nadaljevanju: delavec).
Splošno usposabljanje je pridobivanje
znanja, ki ga delavec ne uporablja samo
ali v pretežni meri na svojem trenutnem
ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju,
temveč delavcu daje znanja, ki so v veliki
meri prenosljiva na druga podjetja in delovna področja. Usposabljanje se obravnava
kot »splošno«, če je odprto za delavce iz
različnih podjetij. Splošno usposabljanje zagotavlja prenosljive kvalifikacije in bistveno
povečuje zaposljivost usposobljenega delavca.
Posebno usposabljanje pomeni usposabljanje, ki ga delavec neposredno in v pretežni meri uporablja na svojem trenutnem ali
prihodnjem delovnem mestu v podjetju in ki
mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja
ali delovna področja. Posebno usposabljanje koristi predvsem podjetju in zato vključuje večje tveganje izkrivljanja konkurence.
4. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je z dostopom do različnih
vrst usposabljanj po subvencioniranih cenah zagotoviti podjetjem lažje prilagajanje
nivoja znanja in usposobljenosti delavcev,
ki je potrebno za delovanje, ohranjanje in
rast podjetja.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje
za kandidiranje:
a) podjetje je registrirano po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1),
b) opravlja svojo dejavnost v Republiki
Sloveniji,
c) po velikosti spada podjetje med mikro, majhne ali srednje velika podjetja. Za
opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo
določila iz Priloge I Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah),
d) podjetje ne opravlja eno od dejavnosti1 razvrščeno v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
2008:
– področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05: Pridobivanje premoga,
– oddelek 10: Proizvodnja živil,
– oddelek 11: Proizvodnja pijač,
– oddelek 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov:
– skupina 16.1: Žaganje, skobljanje in
impregniranje lesa,
e) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št.
44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo
manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic

Strokovno utemeljene vloge za Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, Priznanja
ambasador znanosti Republike Slovenije in
Puhova priznanja morajo prispeti po pošti
na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljub
ljana ali biti oddane osebno na vložišče ministrstva, najkasneje do 4. 6. 2010 do 14.
ure v dveh pisnih izvodih z vso zahtevano
dokumentacijo ter enkrat v elektronski obliki
(na CD oziroma DVD).
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je
bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan
določen v razpisu za predložitev vlog ali
oddana osebno na vložišče ministrstva, do
14. ure, 4. 6. 2010.
Pisno vlogo je potrebno oddati v zaprti
kuverti z oznako »Ne odpiraj – predlog za
Zoisovo nagrado« ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje« ali »Ne odpiraj
– predlog za Priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije« ali »Ne odpiraj – predlog za Puhovo priznanje« ter z navedbo
pošiljatelja.
Rok za oddajo vlog je 4. 6. 2010.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 0106/2010
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Javni razpis
»Usposabljanje zaposlenih v podjetjih«
(JR 7/2010-446)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
Skrajšana firma: JAPTI, Javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije.
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom
za gospodarstvo s pogodbo št. JAPTI –
6064-2010, 2011-PF.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) objavlja javni razpis »Usposabljanje zaposlenih v podjetjih« na podlagi
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, 99/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
13/06, 50/07), Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 –
ZPOP-1), dopolnjenega Programa ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 49. redni seji, dne
15. 10. 2009, Programa dela JAPTI za leti
2010 in 2011 ter Finančnega načrta JAPTI
za leti 2010 in 2011, h katerima je Vlada
Republike Slovenije dala soglasje na svoji
65. redni seji, dne 21. 1. 2010, in pogodbe
št. JAPTI – 6064-2010, 2011-PF, o izvajanju
in financiranju programa Vavčerski sistem
podpore rasti in razvoju podjetij za obdobje
2010–2011 z dne 31. 3. 2010.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov podjetja za splošno in/ali posebno usposabljanje oseb, ki so
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(AJPES).
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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. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba, skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
f) podjetje ima poravnane obveznosti do
Republike Slovenije,
g) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
h) podjetje ni navedeno na seznamu
podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št.
43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi
določb Zakona o preprečevanju korupcije
(ZPKor; Uradni list RS, št. 2/04), ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
i) podjetje ali delavec za iste upravičene
stroške, ki jih podjetje navaja v svoji vlogi
na ta javni razpis, ni pridobilo/pridobil sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali
mednarodnih virov,
j) podjetje ni v postopku vračanje neupravičeno prejete državne pomoči.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne
pogoje za kandidiranje:
a) podjetje v celoti zagotavlja lastna
sredstva za zaprtje2 finančne konstrukcije
usposabljanja, ki ga navaja v vlogi na ta
javni razpis,
b) podjetje bo vodilo stroške usposabljanja, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na
ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance),
c) vsaka oseba, ki jo podjetje navede
v vlogi na ta javni razpis in ki se bo udeležila usposabljanja, ki ga podjetje navaja
v vlogi na ta javni razpis, mora biti v delovnem razmerju s podjetjem na dan oddaje
vloge podjetja na ta javni razpis in za čas
izvajanja usposabljanja za najmanj 20 ur
na teden,
d) podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano
z izvajalci usposabljanj, ki jih navaja v vlogi
na ta javni razpis,
2
Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da
podjetje v celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev za
pokrivanje upravičenih stroškov bodo sredstva
prejeta iz naslova javnega razpisa in sredstva,
ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: višina upravičenih stroškov je 6.000 EUR.
Podjetje v vlogi navede, da pričakuje subvencijo v višini 4.200 EUR, ostalih 1.800 EUR bo
moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev,
če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo.
Kolikor podjetje zagotovi manj kot 1.800 EUR
lastnih sredstev, to pomeni odprto finančno
konstrukcijo.
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e) podjetje se lahko na ta javni razpis
prijavi samo z eno vlogo.
6. Merila za izbor prejemnikov
Osnovno merilo za odobritev vloge je
pravočasna in formalno popolna vloga podjetja, iz katere je razvidno, da je skladna
s 3., 4., 5., 8. in 9. poglavjem tega javnega razpisa. Za formalno popolno vlogo se
šteje:
a) v primeru pošiljanja vloge po pošti
mora biti ovojnica zaprta in pravilno opremljena (glej 11. poglavje tega javnega
razpisa)/v primeru pošiljanja vloge elektronsko, mora e-sporočilo vsebovati navedbo
»JR Usposabljanje zaposlenih v podjetjih
– vloga«,
b) vloga mora vsebovati vse obrazce navedene v 16. poglavju tega javnega razpisa
(izjema je Obrazec št. 5: »Naslovnica za
ovojnico«, ki ni potreben v primeru elektronske oddaje vloge),
c) obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne
dokumentacije in navodili, ki so navedeni
na obrazcih.
7. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 200.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu
Republike Slovenije za leto 2010. Sredstva
prispeva Republika Slovenija v 100% deležu
prek Ministrstva za gospodarstvo (proračunska postavka 6064).
Okvirna višina razpisanih sredstev se
lahko po tem javnem razpisu poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
8. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo državne pomoči
»Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013, usposabljanje« (št. priglasitve:
BE01-5715334-2007/I) znaša intenzivnost
pomoči:
1. splošno usposabljanje:
– za mikro in majhna podjetja do največ
80% upravičenih stroškov,
– za srednje velika podjetja do največ
70% upravičenih stroškov.
2. posebno usposabljanje:
– za mikro in majhna podjetja do največ
45% upravičenih stroškov,
– za srednje velika podjetja do največ
35% upravičenih stroškov.
Pri tem mora podjetje upoštevati mejna
zneska pomoči, in sicer lahko podjetje pridobi najmanj 100 EUR (brez DDV) in največ 5.000 EUR (brez DDV) pomoči skupaj
za vsa usposabljanja, ki jih podjetje navaja
v vlogi na ta javni razpis.
Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar pomeni, da skupna višina
vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno
s pomočjo po de minimis pravilu, za iste
upravičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči.
Kadar podjetje prejme pomoč v obliki
tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po
prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena
intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne
presega skupnega zneska prejetega tveganega kapitala.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški splošnega
in/ali posebnega usposabljanja delavcev.
Usposabljanja izvedejo zunanji izvajalci.

Splošno usposabljanje je pridobivanje
znanja, ki ga delavec ne uporablja samo
ali v pretežni meri na svojem trenutnem
ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju,
temveč delavcu daje znanja, ki so v veliki
meri prenosljiva na druga podjetja in delovna področja. Usposabljanje se obravnava
kot »splošno«, če je odprto za delavce iz
različnih podjetij. Splošno usposabljanje zagotavlja prenosljive kvalifikacije in bistveno
povečuje zaposljivost usposobljenega delavca.
Posebno usposabljanje pomeni usposabljanje, ki ga delavec neposredno in v pretežni meri uporablja na svojem trenutnem
ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju
in ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj
v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja. Posebno
usposabljanje koristi predvsem podjetju in
zato vključuje večje tveganje izkrivljanja
konkurence.
Kadar usposabljanje hkrati zajema elemente posebnega in splošnega usposabljanja in ni mogoče ugotoviti ali je usposabljanje posebno ali splošno, se usposabljanje
smatra kot posebno usposabljanje.
Zunanji izvajalci usposabljanj po tem
javnem razpisu so fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje tovrstne dejavnosti3 v skladu s zakoni, ki veljajo
v Republiki Sloveniji in ki imajo objavljena
usposabljanja na internetu in/ali v tiskanem
mediju4 oziroma oglašujejo usposabljanja
prek brošure ali kataloga.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek. Strošek formalnega5 izobraževanja ni upravičen strošek. Strošek
usposabljanja, ki se ga morajo delavci udeležiti zaradi zakonskih določil, ni upravičen
strošek.
10. Obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva in oddani zahtevki
za sofinanciranje usposabljanja
Upoštevajo se le tisti upravičeni stroški
splošnih in/ali posebnih usposabljanj delavcev, ko se usposabljanje prične in konča
v roku največ 90 dni od dneva oddaje vloge
na ta javni razpis, kolikor v tem javnem razpisu ni drugače določeno.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev
po tem javnem razpisu je s strani JAPTI
odobren zahtevek za izplačilo. Zadnji rok za
oddajo zahtevka za izplačilo je do vključno
12. 11. 2010, ne glede na to, ali je bila oddana vloga za sofinanciranje v roku krajšem
od 90 dni. Zahtevek za izplačilo, vključno
z vsemi pripadajočimi prilogami, mora biti
predložen JAPTI najkasneje v roku 8 dni
po dopustnem 90-dnevnem roku, v katerem
lahko nastanejo upravičeni stroški oziroma
kolikor je rok za nastanek upravičenih stroškov krajši, do vključno 12. 11. 2010.
Obvezne priloge zahtevka za izplačilo
so:
– fotokopije računov zunanjih izvajalcev
usposabljanj,
– dokazilo o plačilu računov zunanjih
izvajalcev usposabljanj (kopije izpiskov
prometa podjetja na dan odliva ali kopije
3
Razvidno iz Poslovnega registra Slovenije
(PRS), ki ga vodi AJPES.
4
Definicija tiskanega medija je razvidna iz
Zakona o medijih.
5
Formalno izobraževanje omogoča pridobitev javno veljavne izobrazbe, poklicno kvalifikacijo ali javno veljavno listino (vir: spletna stran
Ministrstva za šolstvo in šport).
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izpiskov prometa zunanjih izvajalcev usposabljanj na dan priliva, iz katerih mora biti
razvidno, da je bila transakcija dejansko
izvršena (razvidni morajo biti naslednji podatki: podjetje in njegov transakcijski račun,
zunanji izvajalec usposabljanja in njegov
transakcijski račun, namen plačila, znesek, datum plačila). Plačilo v gotovini se
ne prizna.
– fotokopija potrdila o udeležbi delavca
na usposabljanju, ki ga izda izvajalec usposabljanja.
11. Način prijave
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev
oziroma do vključno 30. 9. 2010. Vloge, ki
bodo prispele kasneje kot 30. 9. 2010 (definicija »prispetje«: smiselno se upoštevajo
določila prvega odstavka 12. poglavja tega
javnega razpisa), se kot prepozne s sklepom zavržejo.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.
Vlogo lahko podjetje pošlje elektronsko
na naslov vavcer@japti.si, s pripisom »JR
Usposabljanje zaposlenih v podjetjih – vloga« ali po pošti ali dostavi osebno na sedež
JAPTI. Kolikor bo vloga poslana po pošti
ali osebno dostavljena na sedež JAPTI,
mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je
opremljena z izpolnjenim Obrazcem št. 5:
»Naslovnica za ovojnico«, na naslov: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana.
12. Odpiranje vlog in izbor podjetij-prejemnikov
Odpiranje vlog ne bo javno. JAPTI bo
vloge obravnaval tekoče po zaporedju predloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta
poštnega žiga), osebno na sedežu JAPTI
(datum, ura, minuta) ali elektronsko (datum, ura, minuta navedena na e-sporočilu). Obravnavale se bodo le vloge prispele v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici
ter vloge prispele elektronsko s pripisom
»JR Usposabljanje zaposlenih v podjetjih
– vloga«. V primeru, da podatek o minuti predložitve na pošti ne bo razviden iz
poštnega žiga, se bo kot čas predložitve
vloge upoštevala ura predložitve razvidna
iz poštnega žiga. V primeru, da iz podatkov
poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in
ne minuta predložitve, se upošteva oddaja
ob 24. uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom oddaje, se bodo
vloge uvrstile v vrstni red za odpiranje s komisijskim žrebom.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge
glede na zahteve alinej »b« in »c« 6. poglavja tega javnega razpisa, bo komisija pozvala
podjetje k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih podjetja v določenem roku ne bodo
dopolnila, se kot nepopolne zavržejo. Del
Obrazca št. 1: »Prijava« (»Finančna shema«) ni predmet dopolnitve.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 3., 4., 8. in 9.
poglavjem tega javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Kolikor ostanejo sredstva v višini, ki ne
zadošča za pokrivanje celotne načrtovane
višine sofinanciranja usposabljanja, ki je
opredeljena v Finančni shemi (Obrazec št.
1: »Prijava«), ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja, se vlogi odobrijo
razpoložljiva sredstva, vendar le v primeru,
če se podjetje s tem strinja. Kolikor se pod-
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jetje s tem ne strinja, se sredstva dodelijo
naslednji vlogi upravičeni do sofinanciranja
po istem postopku, kot je opisan v prejšnjem stavku.
V primeru, da se javni razpis zapre zaradi porabe sredstev, se bodo prejete vloge,
ki niso prišle na vrsto, neodprte vrnile pošiljateljem (velja za vloge prejete po pošti ali
osebno dostavljene vloge na sedež JAPTI).
Podjetja, ki bodo vlogo poslala elektronsko
in katerih vloga ni prišla na vrsto zaradi zaprtja razpisa, bodo o tem obveščena pisno.
13. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor JAPTI s sklepom. Podjetja bodo o izidu njihove vloge obveščena s sklepom najkasneje v roku 40 dni od datuma prejema
vlog. Hkrati s sklepom o izbiri (»vavčer«)
bodo podjetja pozvana k podpisu pogodbe.
Če se podjetje v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove,
se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev
sredstev. Sredstva se nato lahko dodelijo
naslednji vlogi, ki ima na osnovi merila iz 6.
poglavja tega javnega razpisa prva možnost
prejeti sredstva.
Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo
podjetja na JAPTI v roku 15 dni od prejema
sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno
Ministrstvo za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Podjetje, ki se pritoži, mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne
more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.japti.si ali na sedežu JAPTI,
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na osnovi zahteve podane
na elektronski naslov, vavcer@japti.si, s pripisom »JR Usposabljanje zaposlenih v podjetjih – razpisna dokumentacija«. JAPTI ni
dolžan posredovati razpisne dokumentacije,
če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega
zahtevanega pripisa.
15. Dodatne informacije: informacije
v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti na podlagi pisnega zaprosila ali prek elektronske pošte na
naslov: vavcer@japti.si, do vključno 20. 9.
2010 – zaprosilo naj bo označeno z »JR
Usposabljanje zaposlenih v podjetjih – vprašanje«. JAPTI ni dolžan posredovati informacij v zvezi z javnim razpisom in razpisno
dokumentacijo, če iz pisnega zaprosila ali
iz elektronske pošte pošiljatelja ni razvidne
zahtevane označbe. JAPTI bo na spletnem
naslovu, www.japti.si, objavil odgovore na
vprašanja v roku 3 delovnih dni po prejemu
vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
16. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava (obvezna priloga
tega obrazca je dokazilo o objavi usposabljanja (izpis iz interneta, fotokopija objave v tiskanem mediju, fotokopija brošure
ali kataloga) iz katerega je razviden naslov
usposabljanja, program usposabljanja, izvajalec usposabljanja, kraj usposabljanja,
datum usposabljanja, cena usposabljanja.
Dokazila morajo biti preverljiva)
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Posojila in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma se lahko posojilo
odobri iz sredstev druge občine v regiji JV
Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj
½ zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem
v omenjeni občini) za nedoločen čas in se
tudi investicija izvaja v omenjeni občini.
2. Upravičeni stroški
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih sredstev ter stroške
izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih
prostorov.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja.
– Stroški za obratna sredstva, ki pomenijo stroške nakup materiala, blaga, storitev,
promocije, plač, davčnih obveznosti in stroški testiranja.
Upravičeni so stroški nastali od 1. 1.
2010 dalje.
Za financiranje obratnih sredstev se lahko porabi največ 20% skupne mase razpisanih posojil za posamezno občino, razen
v primeru, da posamezna občina odloči
drugače.
3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij
3.1. Dolgoročna posojila:

Obrazec št. 2: Izjava podjetja
Obrazec št. 3: Izjava delavca (izpolni vsak delavec, ki ga bo podjetje navedlo
v vlogi na ta javni razpis)
Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe (parafirati)
Obrazec št. 5: Naslovnica za ovojnico
(uporabi se za oddajo vloge po pošti ali
osebno na sedežu JAPTI).
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-2929/10
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center Novo mesto
d.o.o. Garancijska shema za Dolenjsko (v
nadaljevanju: RC GSD) v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Straža,
Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Metlika,
Črnomelj, Semič, Kočevje in Loški Potok
ter bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB d.d., Podružnica
Kočevje, SKB banka d.d., Banka Koper d.d.,
Probanka d.d., Raiffeisen banka d.d., Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna banka Slovenije d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še
pristopile k projektu
razpis
dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD)
za leto 2010
1. Predmet razpisa:
RC GSD razpisuje:
– dolgoročna posojila v predvidenem
skupnem znesku 2.763.500,00 EUR,
– garancije za ta posojila v predvidenem
skupnem znesku 1.381.750,00 EUR,
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter
fizičnih oseb, ki imajo registrirano dopolnilno
dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah:

Znesek posojila:

najmanj 5.000,00 EUR in največ
100.000,00 EUR, največ do 70%
predračunske vrednosti investicije
(brez DDV), maksimalni znesek
posojila namenjenega financiranju
obratnih sredstev je 10.000 EUR

Potrebni lastni viri:

najmanj 30% od vrednosti
investicije

Obrestne mere za
posojila:

4,99% nespremenljivo nominalno
na letni ravni (NLB d.d.),
6-mes EURIBOR + 1,9%
(Probanka d.d., Raiffeisen banka
d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Deželna banka Slovenije d.d., SKB
banka d.d.),
3-mes EURIBOR + 2,1% (Banka
Koper d.d.).

v EUR
Razpis posojil
2010

Razpis
garancij 2010

MO Novo mesto

871.100

435.550

Občina Črnomelj

130.900

65.450

Občina Dolenjske Toplice

113.700

56.850

Občina Kočevje

228.800

114.400

Občina

Občina Loški potok

34.100

17.050

Občina Metlika

102.500

51.250

Občina Mirna Peč

150.700

75.350

Občina Mokronog - Trebelno

37.700

18.850

Občina Semič

82.700

41.350

Občina Straža

196.900

98.450

Občina Šentjernej

143.700

71.850

Občina Šentrupert

17.700

8.850

Občina Škocjan

261.800

130.900

Občina Šmarješke Toplice

137.700

68.850

99.700

49.850

Občina Trebnje
Občina Žužemberk
Skupaj

153.800

76.900

2.763.500

1.381.750

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki
sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.

Stroški posojila pri banki: 0,5% od zneska odobrenega
posojila oziroma najmanj 84,00
EUR
Stroški obdelave vloge
pri RC:

25,00 EUR + DDV (razen za
podjetnike začetnike)

Odplačilna doba
posojila:

od 1 do 7 let (razen pri Banki Koper
od 1 do 5 let), odplačilna doba
posojila namenjenega financiranju
100% obratnih sredstev je od 1
do 3 leta, možnost 6 mesečnega
moratorija na odplačilo glavnice

Način črpanja:

v EUR, s predložitvijo dokazil za
dokumentarno uporabo

Način odplačila posojila:

obročno, v mesečnih, trimesečnih
ali polletnih obrokih (po dogovoru
z banko podpisnico pogodbe)

Zavarovanje posojila:

možnost garancije RC GSD od
50% do 85% odobrenega kredita ali
po pogojih banke

Strošek garancije RC
GSD:

1% od vrednosti garancije.
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3.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi
tudi za garancijo RC GSD, v višini od 50%
do 85% vrednosti posojila RC GSD.
Garancija RC GSD, se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe.
4. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se po 55. členu
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
štejejo za majhno družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis
v register samostojnih podjetnikov oziroma
v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe,
– fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki oziroma fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki
imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta prosta sredstva.
Izjemoma se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto,
v kateri zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb
(s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za
nedoločen čas in se tudi investicija izvaja
v omenjeni občini.
Upravičenec – prijavitelj, ki je fizična oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji, ni upravičen do financiranja obratnih
sredstev.
Upravičenec – prijavitelj ne sme biti
v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave.
5. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki:
– imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje
novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih
trgih) in ekološko naravnani,
– povečujejo število novih delovnih
mest,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je:
– povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– na razvojno ogroženih območjih,
– povezana z razvojem turizma,
– pomeni strateško prednost za regijo
Jugovzhodna Slovenija,
– pomeni strateško prednost tudi za
lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancije RC GSD bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
6. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba je Polona KovačBrulc, tel. 07/337-29-87, in v Razvojnem
centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora
odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna
oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10.
Vloga je na razpolago tudi na spletni strani
www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih
mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge,
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ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa,
bodo zavrnjene.
7. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva
objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij ter banka enkrat mesečno. RC GSD bo
prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih
organov v 15. dneh po sprejemu odločitve
na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ob-2930/10
Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljub
ljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: RC), Zavod RS za zaposlovanje
(v nadaljevanju: ZRSZ) in občine MO Novo
mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Straža, Mokronog - Trebelno,
Šentrupert, Metlika, Črnomelj, Semič in Kočevje, v sodelovanju z bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB d.d.,
Podružnica Kočevje, SKB banka d.d., Banka
Koper d.d., Probanka d.d., Raiffeisen banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna
banka Slovenije d.d. in z ostalimi bankami, ki
bodo še pristopile k projektu
razpis
posojil za nova delovna mesta
in obratna sredstva (Mikrokrediti)
za leto 2010
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih
oseb z registrirano dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od
1. 1. 2009 dalje in v letu 2009 niso koristili
mikrokredita RC ter posojila gospodarskim
subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) in fizičnim osebam z registrirano
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji za nova
delovna mesta realizirana od 1. 1. 2010 dalje in posojila za obratna sredstva posojilojemalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju:
GSD) za leto 2010 prejeli posojilo za nakup
opreme ali ekološkega tovornega vozila.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva
zagotavljajo ZRSZ in občine. Skupni znesek
razpisanih sredstev znaša 600.000 EUR,
in sicer:
Občina
MO Novo mesto
Občina Črnomelj
Občina Dolenjske Toplice
Občina Kočevje
Občina Metlika
Občina Mirna Peč
Občina Mokronog - Trebelno
Občina Semič
Občina Straža
Občina Šentjernej
Občina Šentrupert
Občina Škocjan
Občina Šmarješke Toplice
Občina Trebnje
Občina Žužemberk
Skupaj

v EUR
Razpis posojil
2010
210.000
20.000
35.000
15.000
35.000
20.000
15.000
15.000
50.000
25.000
10.000
30.000
45.000
45.000
30.000
600.000
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Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma če
niso zagotovljeni vsi viri za izvedbo razpisa.
2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1. 1. 2009 naprej,
2. delodajalci (do 50 zaposlenih) in
fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so od 1. 1. 2010 dalje za nedoločen čas oziroma čas odplačila
posojila zaposlili osebo, ki išče zaposlitev in
pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu,
3. delodajalci (do 50 zaposlenih) in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so iz razpisanih sredstev
GSD za leto 2010 prejeli posojilo za nakup
opreme ali ekološkega tovornega vozila.
Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa
imajo prosilci iz 1. in 2. točke, ki so realizirali
samozaposlitev ali novo zaposlitev s posredovanjem ZRSZ.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti
namen (investicijo) le enkrat.
Prosilec mora imeti sedež na območju
občine, ki sodeluje v razpisu. Izjemoma se
lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri
zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim
bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen
čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno
bivališče v tej drugi občini oziroma pri posojilu za obratna sredstva se investicija izvaja
v omenjeni občini.
Če delodajalec v času, za katerega je
prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih
in v roku enega meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma čas
odplačila posojila, je dolžan še neodplačani del posojila vrniti naenkrat, najpozneje
v mesecu dni, če odbor za odobritev posojil
ne odloči drugače.
3. Posojilni pogoji
Znesek posojila:

5.000,00 EUR za samozaposlitev oziroma vsako
delovno mesto, ki ustreza razpisnim pogojem,
5.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je
prejel posojilojemalec posojilo za nakup opreme ali
ekološkega tovornega vozila iz GSD za leto 2010 za
realizacijo investicije v vrednosti do 50.000,00 EUR,
10.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je
prejel posojilojemalec posojilo za nakup opreme ali
ekološkega tovornega vozila iz GSD za leto 2010 za
realizacijo investicije v vrednosti nad 50.000,00 EUR.

Obrestne mere za
posojila:

4,95% nespremenljivo nominalno na letni ravni (NLB
d.d.),
6-mes EURIBOR + 1,9% (Probanka d.d., Raiffeisen
banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna
banka Slovenije d.d., SKB banka d.d.),
3-mes EURIBOR + 2,1% (Banka Koper d.d.).

Odplačilna doba:

nad 1 do 3 leta z možnostjo 6 mesečnega moratorija
na odplačilo glavnice.

Stroški banke:

0,5% od zneska posojila oziroma najmanj 63,00 EUR.

Stroški obdelave
25,00 EUR +DDV (razen za podjetnike začetnike in
posamezne vloge RC: za prosilce, ki so ta strošek že plačali za sredstva iz
razpisa GSD za leto 2010).
Način odplačila
posojila:

obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih,
po dogovoru z banko podpisnico pogodbe,

Zavarovanje:

po pogojih banke ali z garancijo GSD od 50 do 85%
odobrenega zneska, preostanek posojila pa po
pogojih banke.

Strošek garancije:

1% od vrednosti garancije za garancijo GSD, ostalo
po pogojih banke.

Za ekološka tovorna vozila se štejejo tovorna vozila z motorji z oznako EURO 5, ki
so bila izdelana vsaj v letu 2009.
4. Vloga
Vlogo za posojilo lahko prosilec prejme
na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto,
kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc,
tel. 07/337-29-87, in v Razvojnem centru
Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna oseba
Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vlogo
lahko prosilci dobijo tudi na spletni strani,
www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih
mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge,
ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa,
bodo zavrnjene.
5. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij
in banka enkrat mesečno. RC bo prosilce
pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na
odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Št. 5/10
Ob-2988/10
Slovensko arheološko društvo objavlja
po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arheološkega društva
razpis
za Nagrado, priznanji, častno
in zaslužno članstvo Slovenskega
arheološkega društva za izjemne
dosežke na področju arheologije v
Republiki Sloveniji
Nagrado Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so
prispevale k razvoju in ugledu arheološke
stroke doma in v tujini.
Priznanje Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja
arheologije: razstavne in konservatorske
dosežke, strokovne in poljudne publikacije,
uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in
večanje ugleda slovenske arheologije doma
in v tujini.
Častno članstvo podeljujemo posamezniku za izjemne prispevke pri razvoju,
priznanju in ugledu slovenske arheologije
doma in v tujini.
Zaslužno članstvo podeljujemo posamezniku, skupini ali pravni osebi, ki je s svojim
delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali ustanovami s področja arheologije pripomogla k boljšemu
delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Predlogi za nagrado, priznanji, častni
in zaslužni članstvi morajo poleg podatkov
o kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev
z dokazili. Za priznanji, častno in zaslužno
članstvo lahko kandidirajo snovalci in avtorji
vseh dogodkov in prireditev iz leta 2008 in
2009.
Za nagrado in priznanji lahko kandidirajo
slovenski državljani, za častno in zaslužno
članstvo tudi tujci. Kandidate predlagajo
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posamezniki ali strokovne organizacije, ki
delujejo na področju arheologije v Republiki Sloveniji ali tujini. Predloge sprejemamo
najkasneje do 15. maja 2010, na naslov:
Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 5,
1000 Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo
Št. 31/2010
Ob-2903/10
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1), Odloka o proračunu Občine Muta za leto 2010
(MUV, št. 8/10), in Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Muta za programsko
obdobje 2007–2013 (MUV, št. 26/07, 6/08)
Občina Muta objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Muta v letu 2010
I. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Muta v letu
2010 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št.
1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe iz 1. točke prejšnjega člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za majhna
in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski pro
izvodov in imajo sedež na območju Občine
Muta ali posedujejo kmetijska zemljišča na
območju Občine Muta in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore
iz 17. člena:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrepe iz 20. člena:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Muta za leto 2010.
Skupna višina razpisanih sredstev znaša
29.980,00 EUR.

Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
I. Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme: skupna višina razpisanih
sredstev znaša 15.650,00 EUR.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvod.
1.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo,
1.2 urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
13.500,00 EUR
Predmet pomoči:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov
oljčnikov ter hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč.
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
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ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Radlje ob Dravi);
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja (samo A obrazec);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi);
o upravičenosti naložbe, če je ta večja od
50.000 EUR;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
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– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbe izvajajo mladi kmetje, se
intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem
načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe
1698/2005). Naložba se lahko izvede v obdobju pet let po prevzemu kmetije.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …)
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov (oprema za ograditev in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, pašni aparat,
ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …);
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na območjih
z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in
lokalnih virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
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– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
2.150,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja,
– krepitev človeških virov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja.
Občina Muta z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Omejitve:
– 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,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,

– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
II. Pomoči de minimis: skupna višina razpisanih sredstev znaša 14.330,00 EUR.
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
11.830,00 EUR.
Predmet pomoči:
Financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec izvajalec transporta mora
biti registriran za opravljanje dejavnosti tovornega transporta;
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj;
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti seznam lokalnih odročnih prog
z navedbo razdalj in številom prevozov letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport;
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca registrirane dejavnosti; v primeru, da je vključen v sistem
DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec;
– izvajalec ne sme biti v finančnih težavah;
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– potrdilo organizatorja prevoza.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za prevoze v nižini;
– za prevoze izven občine.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
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Sofinancira se:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza /
kilometer v odročnih krajih.
Odročna območja: Sv. Primož nad Muto,
Pernice, Sv. Jernej nad Muto, Mlake, Gortina (k.o. Zg. Gortina).
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
2.500,00 EUR.
Predmet pomoči:
Financiranje stroškov naložb, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe
dopolnilne dejavnosti, za namen:
– predelava kmetijskih proizvodov (mesa,
mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob,
pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah in izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njene
okolice, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh
del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin
za piknike;
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno
krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka
v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki
iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljenih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
– izobraževanje na kmetiji, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– angažiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Cilji ukrepa:
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;

O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za
katera so sredstva namenjena. Hkrati se jih
pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune
oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti
dostavljena na Občino Muta najkasneje do
15. 12. 2010.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa. Račune
z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot
račune z datumom po 15. 12. 2010 komisija
ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Muta za leto 2010.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Muta spremlja in preverja
pri prejemnikih in na terenu namensko porabo sredstev komisija.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Muta za
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
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.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Muta (www.
muta.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v tajništvu Občine Muta, tel.
02/ 88 79 600, v času uradnih ur: v ponedeljek od 8. ure do 14.30; v sredo od 8. ure do
16.30, v petek od 8. ure do 12.30.
Občina Muta

– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora iti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU in nakup pro
izvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do 31. 5. 2010 oziroma
v primeru neporabljenih sredstev na posameznih postavkah bo razpis odprt do 8. 6.
2010.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Muta v letu
2010«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2010«, na naslov Občina Muta, Glavni
trg 17, 2366 Muta. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora
biti vsaka vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan, in sicer bo odpiranje vlog dne
2. 6. 2010. V primeru neporabljenih sredstev
na posameznih postavkah bo opravljeno
drugo odpiranje vlog dne 11. 6. 2010. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih ocenila
na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.
Odpiranje vlog ne bo javno.
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04,
47/06, 45/08 in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06
in 11/09), Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUPUPB2, 105/06, 126/07 in 65/08), Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– ZSV-UPB2) in sklepa Občinskega sveta
Občine Vojnik, sprejetega na 30. seji dne
6. 4. 2010, Občina Vojnik Keršova 8, Vojnik,
objavlja
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem za leta 2010–2012
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet razpisa
Občina Vojnik (v nadaljevanju: razpisnik)
razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj, ki se
bodo izpraznila ali na novo pridobila v letih
2010, 2011, 2012 v najem. Število dodeljenih stanovanj bo odvisno od števila praznih stanovanj, ki bodo na razpolago v letih 2010–2012 oziroma do objave novega
razpisa.
Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja, predvidena za oddajo v najem
prosilcem, ki so glede na socialne razmere
po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju:
Pravilnik) oproščeni plačila lastne udeležbe
in varščine.
Na prednostno listo se bodo uvrstili prosilci, ki bodo izpolnjevali dohodkovni kriterij
iz točke 2.2.
Stanovanja bodo na območju Občine
Vojnik. Najemniki bodo najemne pogodbe
sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem. Lastnik stanovanja
lahko odpove najemno pogodbo iz razlogov
in pod pogoji, določenimi v 103. členu Stanovanjskega zakona, še zlasti, če najemnik
redno ne plača najemnine v roku, ki ga določa najemna pogodba.
1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08)
oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal
v času sklepanja najemne pogodbe.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let preveriti, ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja
še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem
pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto
pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za
uporabo neprofitnega stanovanja pridobiva
najemodajalec iz uradnih evidenc in drugih
zbirk osebnih podatkov upravljavcev zbirk
podatkov, v skladu z zakonom. Najemniki
morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase
in za uporabnike v roku 30 dni od prejema
zahteve. Če najemnik ni več upravičen do
neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo
za tržno stanovanje skladno z 90. členom
Stanovanjskega zakona.
Če se socialne razmere najemnika, ki
plačuje za stanovanje prosto oblikovano na-
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jemnino, spremenijo tako, da dohodek pade
pod mejo, določeno v 5. členu Pravilnika,
lahko najemnik od najemodajalca zahteva
preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno najemnino.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v velikosti 55 m², točkovano s 320 točkami, je znašala najemnina v mesecu avgustu
2009, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 184,86 EUR.
1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo
upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja
brez plačila lastne
udeležbe in varščine

1-člansko

od 20 m² do 30 m²

2-člansko

nad 30 m² do 45 m²

3-člansko

nad 45 m² do 55 m²

4-člansko

nad 55 m² do 65 m²

5-člansko

nad 65 m² do 75 m²

6-člansko

nad 75 m² do 85 m²

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega
razreda povečajo za 6 m².
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče na območju Občine Vojnik,
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega
stanovanja, razen če morajo to stanovanje
po zakonu oddajati v najem za nedoločen
čas za neprofitno najemnino,
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja (točka 2.3.),
– da se mesečni dohodki prosilčevega
gospodinjstva v letu 2009 gibljejo v mejah,
določenih v 2.2. točki razpisa,
– da je prosilec, ki ponovno prosi za
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in
zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih
za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine Vojnik;
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo na območju Občine Vojnik
možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene
storitve;
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po
predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki
stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja po pravilniku.
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2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2009 ne presegajo v preglednici pod to točko določenih odstotkov od
povprečne neto plače v državi, ki je v letu
2009 znašala 930,00 EUR.
Prosilci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki ne presegajo dohodka gospodinjstva, določenega v spodnji preglednici, so oproščeni plačila lastne udeležbe
in varščine.

Velikost gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

%
90%
135%
165%
195%
225%
255%

Dohodek
Meja neto dohodka
v EUR
837,00
1.255,50
1.534,50
1.813,50
2.092,50
2.371,50

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk.
2.3. Premoženje gospodinjstva
Glede na število članov gospodinjstva
vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Vrednost drugega premoženja, ki ne
sme presegati 40% vrednosti
primernega stanovanja
15.148,80 EUR
18.515,20 EUR
23.564,80 EUR
27.604,48 EUR
31.980,80 EUR
35.347,20 EUR

Opomba: kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva
stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov,
predvidenih za stanovanja s plačilom lastne
udeležbe in varščine.
Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
3.1. Prednostne kategorije prosilcev
Prednostne liste upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bodo sestavljene na podlagi kriterijev, ki jih določa
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Poleg kriterijev iz prejšnjega
odstavka, se v skladu s 6. členom Pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne
kategorije prosilcev: mladi in mlade družine; družine z več otroki; invalidi in družine z invalidnim članom; družine z manjšim
številom zaposlenih; državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so
podnajemniki; žrtve nasilja v družini; osebe
s statusom žrtve vojnega nasilja.
Točkovanje prednostnih kategorij prosilcev je določeno pod točko 3.3.
3.2. Dodatni pogoji
Skladno z določili 4. člena Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v na-
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jem razpisnik določa še dodatna pogoja in
kriterija:
– Stalnost bivanja prosilca na območju
Občine Vojnik:
Doba stalnega bivanja se točkuje od
vključno leta 1971 dalje, ker za obdobje
pred tem letom ni mogoče dobiti potrdila
o stalnem bivanju na območju občine Vojnik.
Upošteva se število let, dopolnjenih v letu
objave razpisa. V primeru prekinitve stalnega bivanja na območju občine Vojnik se
doba stalnega bivanja sešteva.
– Uvrstitev na prednostno listo na prejšnjih razpisih
Dodatne točke bodo lahko pridobili prosilci, ki so že vsaj 1x sodelovali na prejšnjih
razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem v Občini Vojnik in se uvrstili na prednostno listo, vendar niso pridobili pravice do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem
glede na število razpisanih stanovanj.
Točkovanje dodatnih pogojev prosilcev je
podrobneje določeno pod točko 3.3.
3.3. Točkovanje
Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji, opredeljeni v točkah 3.1. in 3.2.,
se točkujejo z naslednjo višino točk:
Prednostne kategorije prosilcev:
1. Mladi (prosilec do 30 let) in mlade družine (do
35 let)
2. Družine z večjim številom otrok – najmanj 3
oziroma več otrok
3. Invalidi in družine z invalidnim članom
4. Družina z manjšim številom zaposlenih (točkuje
se samo v primeru, ko je družina najmanj 3-članska in je zaposlen samo 1 družinski član oziroma
nihče v družini ni zaposlen)
5. Državljani z daljšo delovno dobo, ki še nimajo
ustrezno rešenega stanovanjskega problema (moški nad 13 let, ženske nad 12 let)
6. Žrtve nasilja v družini
7. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

Dodatni pogoj:
Stalno bivanje prosilca v Občini Vojnik
nad 5 do 10 let
nad 10 do 15 let
nad 15 do 20 let
nad 20 let
Uvrstitev prosilca na prednostno listo na prejšnjih
razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
v Občini Vojnik vsaj 1x
3. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo
na razpis, v času uradnih ur, od 10. 5. 2010
dalje v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8,
Vojnik.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso, v višini 3,55 EUR za
vlogo in 14,18 EUR, za izdajo odločbe po
tarifni številki 1 in 3, taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
42/07 – ZUT-UPB3 in 126/07), kar znaša
17,73 EUR. Upravno takso v znesku 17,73
EUR se plača v blagajno na sedežu Občine
Vojnik ali nakaže s plačilnim nalogom na
transakcijski račun za plačilo takse, številka:
013395390309168, ref. 11 76392-7111002

Število
točk
60
60
80

60
80
80
60
Število
točk
20
40
60
80
40
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– Občinske upravne takse, katerega fotokopija se priloži vlogi.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih
razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije
po 25. členu Zakona o upravnih taksah.
Status upravičenca dokažejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo o dodelitvi
denarne socialne pomoči, denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva oziroma
nadomestila za invalidnost po predpisih, ki
urejajo varstvo odraslih telesno in duševno
prizadetih oseb, ali z drugimi dokazili.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi
v višini 17,73 EUR bo razpisnik sprejemal
v tajništvu Občine Vojnik, od 17. 5. 2010 do
16. 6. 2010, in sicer:
– v ponedeljek od 8. do 12. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do
16.30 ter
– v petek od 8. do 12. ure.
Vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik. Šteje se,
da je vloga pravočasna, če je zadnji dan
roka za prijavo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana
v tajništvu Občine Vojnik.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K izpolnjeni vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1.,
2. in 3., druge listine pa, če se nanašajo na
njihov primer in/ali na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izjavo o morebitnih neobdavčljivih
dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za leto 2009 (osebni dohodek,
pokojnina, dohodek iz dela prek študentskega servisa, invalidnina, denarna socialna
pomoč, nadomestilo za brezposelne itd.);
2. dokazila o vseh izplačanih neto
plačah v letu 2010, če v preteklem koledarskem letu ni imel dohodkov iz delovnega
razmerja;
3. izjavo o premoženjskem stanju,
skladno s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem;
4. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih;
5. dokumentacijo o trajni vezanosti na
uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti
na trajno pomoč druge osebe, kolikor gre za
invalida po tretjem odstavku 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem;
6. izjavo o vseh plačanih obveznostih,
kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;
7. potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali zunajzakonskega
partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
8. dokazilo o zadnji plačani najemnini
oziroma podnajemnini;
9. dokazilo o kvaliteti bivanja (starejša
stanovanja s pomanjkljivimi oziroma dotrajanimi instalacijami, za kletna, vlažna oziroma
premalo osončena stanovanja, stanovanja
s povsem nefunkcionalno razporeditvijo prostorov ipd.) – točkovalni zapisnik
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10. utesnjenost v stanovanju – kolikor gre za prosilca, ki stanuje pri starših
ali sorodnikih, se upošteva izjava prosilca
o površini dela stanovanja ali stanovanjske
stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma
v souporabi;
11. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju zunajzakonske skupnosti;
12. izpisek iz rojstne matične knjige za
vsakega otroka;
13. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki
so starejši od 15 let;
14. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
15. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok
zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če
so razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
16. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da
je preživnina neizterljiva, oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
17. potrdilo ustrezne institucije, če je
prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo
z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega
vozička ali trajno pomoč druge osebe;
18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije
(odločba Centra za socialno delo, Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
oziroma Zavoda za zaposlovanje);
19. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo trajna obolenja prosilca ali
družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami;
20. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede
na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
21. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij
(materinski domovi, zatočišča – varne hiše,
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam
z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
22. odločbo o statusu žrtve vojnega
nasilja;
23. izjavo o dobi bivanja – stalnega
prebivališča na območju občine Vojnik;
24. izjavo o vsaj 1x sodelovanju na
prejšnjih razpisih za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem v Občini Vojnik.
Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva
lahko razpisniku s pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih
evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru morajo vlogi
priložiti ustrezne pisne izjave.
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo v skladu s prejšnjim odstavkom
pridobil razpisnik od pristojnega državnega
organa, podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih zbirk podatkov.
Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci neprofitnih
stanovanj za prosilca in polnoletne člane
gospodinjstva iz dokončnih odločb o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb
davčnega organa in iz davčnih obračunov.
Iz navedenih dokumentov lahko najemoda-

jalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke
o davčni številki, o vzdrževalnih družinskih
članih, o dohodkih davčnih zavezancev,
o stroških upoštevanih pri uveljavljanju
davčne osnove, o obveznih prispevkih za
socialno varnost, podatke o znižanjih in
olajšavah, ki se upoštevajo pri obračunu
akontacije dohodnine ter od dohodkov iz
kmetijstva in od dohodkov iz dejavnosti,
če davčni organ s temi podatki razpolaga.
Najemodajalci neprofitnih stanovanj v tem
odstavku navedene podatke pridobivajo od
davčnega organa v skladu z zakonom, ki
ureja davčni postopek.
Na zahtevo najemodajalca upravljavci
zbirk podatkov brezplačno posredujejo vse
podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in prejemkih za preteklo koledarsko
leto pred letom razpisa za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi
za pridobitev neprofitnega stanovanja.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži
in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
3. Splošne določbe
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo
popolnost ter sedanje stanovanjske razmere
prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za
oblikovanje prednostne liste za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem, in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih
organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere
prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se
ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število
točk glede na število razpisanih stanovanj.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo,
in sicer po številu zbranih točk. Če se na
prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na oceno
stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, ki
imajo stalno bivanje dalj časa na območju
Občine Vojnik.
Udeležencem razpisa bodo vročene
odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na
prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Zoper
odločitev razpisnika je dopustna pritožba na
župana, ki bo o njej odločil v 2 mesecih po
prejemu popolne pritožbe. Odločitev župana
o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se bo seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno
listo za dodelitev neprofitnih stanovanj, javno objavil na enak način kot razpis. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene najemne
pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno
najemnino.
Uspelega upravičenca, ki neupravičeno
zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali
ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne
pogodbe ne odzove, se črta s seznama
prednostne liste upravičencev do najema
neprofitnih stanovanj.
Od razpoložljivih stanovanj v letih
2010–2012 se bodo stanovanja dodeljevala
po vrstnem redu na prednostni listi, upošte-
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vaje površinske normative, navedene pod
1.3. točko razpisa.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo
razpisnik ponovno preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila tega
razpisa za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru
bistveno spremenjenih okoliščin, ki vplivajo
na upravičenost, lahko razpisnik postopek
obnovi in prosilca črta s seznama upravičencev.
Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso
podrobneje urejene v razpisu, uporabljajo
določbe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in Stanovanjskega
zakona.
Vse informacije lahko dobite na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik, v času
uradnih ur:
– ponedeljek: od 8. do 12. ure,
– sreda: od 8. do 12. in od 13. do 16.30,
– petek: od 8. do 12. ure, ter na tel.
03/78-00-628 (Tanja Golec Prevoršek).
Občina Vojnik
Št. 330-0007/2010-1
Ob-2905/10
Občina Vojnik na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2010
(Uradni list RS, št. 105/09 z dne 21. 12.
2009), objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki niso državna
pomoč na področju kmetijstva v Občini
Vojnik v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov
društev s področja kmetijstva v Občini Vojnik za leto 2010, ki ne predstavljajo državno
pomoč, delujejo na področju kmetijstva ter
njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni
pridobivanje dobička.
2. Okvirna vrednost sredstev
Za izvajanje razpisanih programov so
v proračunu Občine Vojnik za leto 2009
predvidena sredstva v višini 4.200,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2010.
3. Upravičenci
Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki
delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vojnik,
– so registrirani na območju Republike
Slovenije, delujejo na območju Občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z območja
Občine Vojnik,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirana in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejela iz državnih
ali mednarodnih virov.
– njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni
pridobivanje dobička.
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti
in materialne stroške že prejeli sredstva na
drugih razpisih Občine Vojnik oziroma je bil
njihov program oziroma projekt v letu 2010
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kakorkoli že financiran iz proračuna Občine
Vojnik, niso upravičeni do sredstev po tem
razpisu.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila
in kriteriji:
Število vseh članov društva
do 50 aktivnih članov
od 51–100 aktivnih članov
nad 100 aktivnih članov
Število članov iz Občine Vojnik
do 50 aktivnih članov
od 51–100 aktivnih članov
nad 100 aktivnih članov
Promocija
programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine
Sodelovanje
izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali
soorganizator je Občina Vojnik
sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami
Omejetve
Pomoč se ne dodeli: za izobraževanja
in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in
sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja
kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo
in dopustom. Omenjeni upravičeni stroški
so državna pomoč, ki niso predmet tega
javnega razpisa.
5. Prijava na razpis
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka roka do petka, 28. maja
2010 za prijavo dosegljiva na spletni strani
Občine Vojnik www.vojnik.si, v času uradnih ur pa jo lahko interesenti dvignete tudi
v sprejemni pisarni Občine Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik.
Vloga mora biti izpolnjena izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih
mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpis
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu.
6. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan
Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog
v sredo, 2. junija 2010.
Strokovna komisija bo opravila pregled
in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog
ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži
pritožbo županu v roku 8 dni od prejema
sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo
dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
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iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma
odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
nakažejo na transakcijski račun.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Vojnik za leto 2010.
7. Rok in način prijave na razpis
Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane osebno na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj
– Javni razpis Kmetijstvo društva 2009«,
najkasneje do vključno, petka, 28. maja
2010. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu
Občine Vojnik.
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur.
8. Nadzor in sankcije: v primeru, da
upravičenec sredstva pridobi nezakonito
ali jih porabi nenamensko, oziroma dela
ni izvršil je dolžan povrniti vsa pridobljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur ali po telefonu, vsak delovni dan
(Petra Pehar Žgajner, 03/78-00-620/647 ali
051/315-841).
Občina Vojnik
Št. 330-0008/2010-1
Ob-2906/10
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2010 (Uradni list RS, št.
105/09 z dne 21. 12. 2009) in Pravilnika
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 57/07) (v nadaljevanju: pravilnik),
Občinska uprava Občine Vojnik objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Vojnik v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa: Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2010
po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in
Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev

1.

Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)

Višina sredstev

Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (ukrep 1)

55.000,00 EUR

Skupaj

55.000,00 EUR

Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
Sredstva so v proračunu omejena. Kolikor sredstev na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Vojnik za leto 2010.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri
posameznih ukrepih tega razpisa.
IV. Ukrep
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (Ukrep 1)
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 55.000 EUR.
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov
ter hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebi-
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vališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto 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,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
– po zaključku investicije bo le ta v uporabi za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– vlagatelj lahko vloži vlogo za izključno
za en predmet pomoči.
*Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
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specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...),
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, stroški vzpostavitev travinja, razen drenažna dela in material za drenažo, …);
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc,…);

Stran

979

Stran

980 /

Št.

34 / 30. 4. 2010
pa,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukre-

– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
Višina sofinanciranja:
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini 55.000,00 EUR.
– Do 40% upravičenih stroškov investicije, do porabe sredstev.
– Najvišji znesek dodeljene pomoči je
5.000,00 EUR/letno na posameznika/samo
en predmet pomoči.
– Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v obdobju treh proračunskih let.
V. Rok za prijavo na javni razpis
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za
dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v letu
2010«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k ukrepu.
Rok za prijavo na javni razpis je do
vključno petka, 11. junija 2010. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v tajništvu Občine Vojnik v zaprtih
kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis
kmetijstvo 2010«.
Rok za prijavo

Datum odpiranja vlog

Rok za oddajo zahtevka

petek, 11. junij 2010

sreda, 16. junij 2010

petek, 3. september 2010

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan. Popolne vloge upravičencev se bodo obravnavale po kronološkem vrstnem redu, kolikor
več vlog prispe isti dan se šteje ura oddane
vloge na pošti ali prejete vloge v vložišču.
Strokovna komisija bo opravila pregled
in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog
ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti izvajati aktivnosti za katera so sredstva namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Z izbranimi kandidati
bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo
dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
nakažejo na transakcijski račun na podlagi

zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma
dokumentacijo glede na posamezen ukrep.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena
na Občino Vojnik, najkasneje do datumov
navedenih v javnem razpisu.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti
za izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen
ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa. Račune z datumom pred
izdajo sklepa o odobritvi sredstev, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka
komisija ne bo upoštevala.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Vojnik za leto 2010. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, na terenu
pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: občinska uprava lahko po odpiranju vlog vzorčno preveri 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.
VIII. Mesto oddaje vloge
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave Občine Vojnik od
dneva te objave v času uradnih ur in ves
čas na spletnih straneh Občine Vojnik (www.
vojnik.si).
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur.
IX. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu, vsak delovni
dan, na tel. 03/78-00-647 ali 051/315-841
(Petra Pehar Žgajner) ali v prostorih Občinske uprave Občine Vojnik.
Občina Vojnik
Št. 300-0002/2010
Ob-2907/10
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2010 (Uradni list RS, št.
105/09 z dne 21. 12. 2009) ter Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04 in
33/07) župan Občine Vojnik objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Vojnik
v letu 2010
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I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot
nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih
ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Vojnik, znaša 15.800,00 €.
II. Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:
1. Stroške nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih
znamk: za mala in srednje velika podjetja se
krijejo stroški do 50% oziroma do maksimalne višine 1.700 € od 1. 1. 2010 dalje.
2. Odpiranje novih delovnih mest v obliki
samozaposlitve: pomoč za samozaposlitev
se lahko dodeli, če je delovno mesto na območju Občine Vojnik za zaposlovanje ljudi,
ki še niso bili zaposleni ali pa so ostali brez
zaposlitve. Samozaposlena oseba, katera
uveljavlja subvencijo mora biti registrirana
kot brezposelna oseba najmanj en mesec
pred dnem zaposlitve oziroma mora iz priloge razvidno, da se oseba prvič zaposluje
(ftk. delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja). Če delavec ni občan Občine Vojnik,
se sredstva dodelijo v 2/3 višini.
Upravičenci so osebe, ki so se samozaposlili s 1. 1. 2010 kot samostojni podjetniki.
Upravičeni stroški samozaposlitve so
delni stroški plačanih prispevkov za eno
leto oziroma:
– ni občan Občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v Občini Vojnik v maksimalni višini 800,00 €;
– občan Občine Vojnik, katerega sedež
podjetja je v Občini Vojnik v maksimalni višini 1.200,00 €;
– se izključno ukvarja z raziskovalnimi
aktivnostmi največ 1.500,00 €.
Pri samozaposlitvi mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% sredstev iz
lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči.
Nova zaposlitev mora biti ohranjena najmanj
dve leti.
III. Upravičenci
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične
in pravne osebe, ki:
– imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in
– da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
– samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima
manj kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki
je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto,
ki je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno
podjetje ter
– srednje velika podjetja, ki imajo manj
kot 250 zaposlenih, letni promet je manjši od
40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od
27 mio EUR in je neodvisno podjetje.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena
spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena
majhna in srednje velika podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

II. Predmet prodaje:
1. zemljišče s parc. št. 438/2 – ekst. sadovnjak v izmeri 640 m2, ki je vpisano v zk.
vl. št. 1747 k.o. Borovnica, izklicna cena:
51.200,00 EUR.
Zemljišče se nahaja v območju z osnovno
namensko rabo: S – površine za stanovanja
in spremljajoče dejavnosti, s podrobnejšo
namensko rabo: območje za individualna
stanovanja (individualna gradnja). Za zemljišče je sklenjena najemna pogodba za
nedoločen čas.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnine ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno–
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Borovnica št. 01205-01000001112, s sklicevanjem na št. 438/2. Izbranemu ponudniku
bo varščina brez obresti všteta v kupnino
za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Izbrani ponudnik plača še stroške cenitve, davek na dodano vrednost, stroške
notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
IV. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko
brezplačno dvignejo na sedežu občine ali
spletni strani Občine Borovnica.
Podrobni podatki glede nepremičnine in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 01/75-07-460 (kontaktna
oseba: Sonja Osredkar).

IV. Vsebina vloge
Vloga Občine Vojnik za posamezen namen, ki se dobi v tajništvu občine v času
uradnih ur od dneva objave dalje ali na internetni strani http://www.vojnik.si mora še
vsebovati:
– Odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarskih dejavnosti.
– Potrdilo o plačanih davkih.
– Izjava prosilca o višini lastnih sredstev
za posamezen namen.
– Izjava, da podjetje ni v težavah in da
predstavlja razpisana pomoč spodbudo za
izvedbo nameravanega projekta.
– Izjava, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je že
dobil iz drugih virov.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
– stroški nakupa in pridobitev patentov,
licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih
znamk:
– dokazilo o plačilu,
– račun;
– za odpiranje novih delovnih mest v obliki samozaposlitve:
– Odločbo o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti
in priglasitveni list za s.p.
– Dokazilo o zaposlitvi za nedoločen
čas (obrazec M1).
– Dokazilo o povprečni letni plači samozaposlenega delovnem mestu.
– Potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega.
– Izjavo, da se samozaposleni ukvarja
izključno z raziskovalno dejavnostjo.
– Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila samozaposlena oseba, katera uveljavlja subvencijo, registrirana kot
brezposelna oseba najmanj en mesec pred
dnem zaposlitve ali dokazila, da se oseba
prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja).
V. Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva
objave do vključno petka, 29. 10. 2010. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko s pripisom –
»Javni razpis gospodarstvo 2010« ali do 12.
ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od
prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena
v določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala komisija za
dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe
v roku 40 dni od poteka roka za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali po
tel. 03/78-00-620 (Petra Pehar Žgajner) ali
po e-pošti: gospodarstvo@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 478-0011/2008-9
Ob-2908/10
Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22,
Borovnica, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica.
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V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine s parc. št. 438/2 k.o. Borovnica«
naj ponudniki oddajo na Občino Borovnica
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica. Na hrbtni strani ovojnice morata biti
označena naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
21. 5. 2010 do 12. ure. Upoštevale se bodo
le ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na
naslov prodajalca.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko ustavi
začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Borovnica
Ob-2916/10
Občina Mozirje na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje (Uradni list RS,
št. 7/04 in 24/06) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
– športna vzgoja predšolskih
in šoloobveznih otrok, mladine
in študentov v skupni vrednosti 14.640 €,
– športna rekreacija v skupni
vrednosti
7.564 €,
– šport invalidov v skupni
vrednosti
244 €.
2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju
športa, zavodi iz področja športa, vzgoje
in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti,
– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze),
– da redno letno dostavljajo občini in
zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila o doseženih rezultatih in finančno realizacijo.
3. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Mozirje, Šmihelska cest 2,
3330 Mozirje, v času uradnih ur. Obrazci
so dostopni tudi na spletni strani občine
Mozirje, na spletnem naslovu www.mozirje.si, v rubriki občinska uprava, javni razpisi
2010.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge
ustanove, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu,
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo
o registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
4. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje in Pogojev,
meril in normativov za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje.
5. Rok za prijavo na javni razpis – šport
2010 – sreda, 12. 5. 2010.
6. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti
na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta
2, 3330 Mozirje, s pripisom »Javni razpis –
Šport 2010 – Ne odpiraj«.
7. Odpiranje prijav ne bo javno.
8. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in
predlog delitve razpoložljivih proračunskih
sredstev za šport bo potrdil župan Občine
Mozirje.
9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni
po poteku razpisnega roka.
10. Podrobne informacije lahko dobite na
Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje,
Janez Janko, tel. 83-93-312, e-naslov: janez.janko@mozirje.si.
Občina Mozirje
Št. 604-0001/2010-03101
Ob-2934/10
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99,
… 23/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
izobraževanja odraslih v letu 2010
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa:
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne na Koroškem za leto 2010 sofinancirala naslednje programe:

3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine Ravne
na Koroškem.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem ter za občane
Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov in
aktivnosti,
– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2.
mora biti izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze za tretje življenjsko obdobje
– 40 točk
– Obseg posameznega programa je 40
ur in več – 10 točk
– V posamezni program je vključenih
vsaj 10 udeležencev – 10 točk
– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje
programov (nadgradnja) za isto skupino
udeležencev:
– vsaj 3 leta – 20 točk
– nad 3 leta – 30 točk
– Vključene so različne oblike učenja
(skupaj možnih 40 točk):
– tečaji/delavnice – 10 točk
– študijski krožki – 10 točk
– razstave – 10 točk
– ekskurzije – 10 točk
– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10
točk.
Drugi izobraževalni programi – Teden
vseživljenjskega učenja
– koordinacija Tedna vseživljenjskega
učenja – 30 točk
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prireditev v Tednu vseživljenjskega
učenja s strani Andragoškega centra RS
– 20 točk
– prireditve so občinskega pomena – 20
točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do
vključno 5 let – 5 točk; od 6 do vključno 10
let – 10 točk; nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev:
5.1. Izobraževanje odraslih do višine
2.167 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do
višine 744 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik oziroma Andreji Jezernik, ali pošljejo na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj« in z oznako »Izobraževanje odraslih za leto 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v sprejemni pisarni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Občine Ravne na Koroškem oziroma posredovana s priporočeno pošiljko, do vključno
17. 5. 2010.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb:
Odpiranje ponudb bo komisija opravila
18. 5. 2010, ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30
dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu
z razpisno dokumentacijo, ki jo od 30. 4.
2010 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na
Občini Ravne na Koroškem, pri mag. Mariji
Vrhovnik Čas (02/821-60-07).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne
na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih za
leto 2010.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 330-02/2010-1
Ob-2938/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08), Odloka o proračunu Občine
Komen za leto 2010 (Uradni list RS, št.
7/10), 9. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen (Uradni
list RS, št. 92/07), Občina Komen objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči na
področju kmetijstva in podeželja v
Občini Komen za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva in
podeželja. Državne pomoči se dodeljujejo
na podlagi predpisov o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Komen) ter v skladu z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
občine Komen na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu v višini 49.500 EUR ter
110202 Delovanje in izobraževanje društev
v višini 3.200 EUR.
Na podlagi Letnega programa ukrepov,
ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo, turizem in medobčinske odnose (št. zapisnika
011-05/2010-2), bo občina v letu 2010 sofinancirala naslednje ukrepe:
A. Ukrepi »skupinske izjeme«
– Naložbe v kmetijska gospodarstva:
– Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 28.700 EUR.
– Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč v višini 4.000 EUR.
– Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva v višini 2.000 EUR.
– Zagotavljanje tehnične podpore v višini
6.000 EUR.
B. Ukrepi »de minimis«
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini 6.000 EUR.

– Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij v višini
5.000 EUR.
C. Ostali ukrepi
– Izvajanje projektov lokalne razvojne
strategije v okviru Razvojnega programa podeželja v višini 1.000 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor okvirna sredstva za posamezen ukrep
ne bodo porabljena, se lahko s sklepom razpisne komisije namenijo za drug ukrep.
III. Splošna določila
– pomoč se lahko dodeli:
– pravnim in fizičnim osebam, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov oziroma so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine Komen ali sosednjih
občin, s sedežem v Občini Komen,
– članom kmetijskega gospodarstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti na območju Občine Komen,
– registriranim članom čebelarskega
društva s stalnim prebivališčem v Občini
Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo,
– organizacijam, ki so registrirane za
izvajanje programov na področju kmetijstva
na območju občine ali regije ter
– registriranim stanovskim ali interesnim združenjem in zvezam, ki delujejo na
področju kmetijstva in prehrane na območju
občine ali regije,
– pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode,
– pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah,
– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz
kateregakoli javnega vira se seštevajo ter
ne smejo preseči maksimalne višine pomoči
določene s pravilnikom,
– 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 zakonodajo,
– prejemnik ne sme uporabljati naložbe
v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
– vlagatelj ne more pridobiti pomoči za
plačilo davkov, taks, prispevkov, stroškov
poslovanja, bančnih stroškov, garancij, stroškov zavarovanj, stroškov za refinanciranje
obresti, investicij v prostore za zasebno rabo
kmetijskih gospodarstev in naložbe izven
občine,
– upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel denarno pomoč, ne more
kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira 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.
V primeru odstopa od pogodbe oziroma da
upravičenec ne vrne pogodbe, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku
za naslednji dve leti,
– vlagatelji (razen organizacij in društev)
morajo imeti v lasti ali zakupu najmanj 1ha
primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Komen,
– vlagatelj je do denarne pomoči za enako investicijo upravičen samo enkrat,
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– najvišja skupna višina dodeljenih sredstev za vse ukrepe skupaj je 5.000 EUR
letno,
– če aktivnost (investicija), ki jo je vlagatelj prijavil traja več let oziroma poteka
v več fazah, je vlagatelj za celotno aktivnost
(investicijo), ne glede na čas trajanja njene izvedbe, upravičen do denarne pomoči
v skupnem znesku do 5.000 EUR. Kolikor
je vlagatelj v preteklih letih že prejel najvišji dovoljeni znesek denarne pomoči (5.000
EUR) za prijavljeno aktivnost (investicijo),
do denarne pomoči za isto investicijo ni
upravičen več.
– Upoštevajo se le upravičeni stroški,
izkazani z računi oziroma predračuni, ki so
bili predloženi v vlogi.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, navedenih pri
posameznih ukrepih v tem razpisu oziroma
Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen.
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka
se v primeru predložitve predračuna upošteva predračun priložen vlogi. Kolikor bo
vlagatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun za nakup druge kmetijske mehanizacije
oziroma račun, ki ne bo enak predračunu,
mu sredstva ne bodo nakazana.
IV. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko
leto 2010.
Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije, izobraževanja in programi so lahko začeti
že pred izdajo upravnega akta o dodelitvi
sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki
bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega
akta do petka, 12. novembra 2010 (rok za
oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma programi, izvedeni v letu
2010.
V. Ukrepi
A. Ukrepi »skupinske izjeme«
A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo:
Splošni pogoji upravičenosti za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– pomoč se ne dodeli za že izvedene
aktivnosti, investicija mora biti zaključena
pred izplačilom sredstev,
– pomoč se lahko dodeli za primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov,
– pomoč se ne odobri za preproste naložbe za nadomestitev,
– vsi predračuni, ponudbe, računi, dokazila o plačilu se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva ali člana kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti ter na območju Občine
Komen,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, upoštevane vse predpisane zahteve glede na vrsto proizvodnje ter
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali.
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Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Predmet podpore:
– postavitev večletnih nasadov: samo za
večletne nasade sadnega drevja, jagodičevja in njivskih zelišč, in sicer:
– če gre za povečanje že obstoječih
večletnih nasadov je najmanjša površina
postavitve iste kulturne vrste 1000 m2, ob
skupni površini najmanj 3000 m2;
– če gre za prvo postavitev večletnih
nasadov je najmanjša površina postavitve
iste kulturne vrste skupno 3000 m2;
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema
za krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske
proizvode opredeljene v Prilogi 1 pogodbe
ES;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Upravičeni stroški:
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih
nasadov (samo sadno drevje, jagodičevje
in njivska zelišča): stroški nakupa sadilnega
materiala, priprava zemljišča in postavitev
opore in ograje);
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov
s pripadajočo opremo/naložbe v skladišča
za krmo s pripadajočo opremo: nakup in
montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, stroški za nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih
živinorejskih objektov (razen gnojnih jam in
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
Nitratna direktiva;
– stroški za nakup nove kmetijske mehanizacije;
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …);
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa zemljišč, razen zemljišč
za gradnjo v vrednosti 10% upravičenih
stroškov.
K prijavi je potrebno priložiti – Za vse
ukrepe pod točko A.1.1.:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2010,
– predračuni iz tekočega leta,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – postavitev
večletnih nasadov:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– upoštevati je potrebno državne predpise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje
s potrdilom KSS,
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni – načrt
postavitve pripravi pristojna institucija.
K prijavi je potrebno priložiti – naložbe
v gradnjo in adaptacijo hlevov in skladišča
za krmo:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– načrt ureditve hleva s popisom del,
opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za to
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pooblaščena pristojna institucija (minimalno
4 GVŽ po vhlevitvi).
K prijavi je potrebno priložiti – stroški za
nakup nove kmetijske mehanizacije:
– pri nakupu gozdarske opreme oziroma
mehanizacije za delo v gozdu je potrebno
priložiti dokazilo o lastništvu oziroma najemu najmanj 2 ha gozda (posestni list, najemna pogodba),
– predračun iz tekočega leta (na predračunu morata biti razvidna datum in ime in
priimek vlagatelja).
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka se upošteva predračun priložen vlogi.
Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka
predložil račun za nakup druge kmetijske
mehanizacije oziroma račun, ki ne bo enak
predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana.
K prijavi je potrebno priložiti – stroški
nakupa zemljišč:
– overjena kupoprodajna pogodba.
Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti
ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih
zemljišč (šteje se raba po GERK-ih).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV,
za nakup zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov.
A.1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih
zemljišč
Predmet podpore:
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.
K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2010,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba za
obdobje najmanj 5 let),
– predračuni za opremo.
Najmanjša velikost pašnika je 2 ha, največja 30 ha, obremenitev pašnika je od 0,2
do 1,8 GVŽ/ha.
Pri izračunu upravičenih stroškov se
upoštevajo priloženi predračuni.
Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti
ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih
zemljišč (šteje se raba po GERK-ih).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
A.1.3. Spodbujanje programov in razvoj
čebelarstva
Predmet podpore:
– naložbe v čebelarsko dejavnost.
Če gre za vzpostavitev čebelarske dejavnosti se kot upravičen strošek upošteva
nakup najmanj 15 panjev. Kolikor je čebelarska dejavnost že vzpostavljena, se kot
upravičene stroške upošteva nakup čebelarske opreme le, če ima čebelar najmanj
15 panjev.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu

z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode
iz nerjaveče pločevine oziroma materialov,
ki so netoksični in nerjaveči).
Vlogi je potrebno priložiti:
– dokazilo o vpisu čebelnjakov v centralni register čebelnjakov,
– dokazilo o številu čebeljih družin,
– predračun iz tekočega leta za nakup
opreme,
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafirani vzorec pogodbe.
Vlagatelji so registrirani čebelarji oziroma
kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja kot
je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št.
70/2001, s stalnim prebivališčem v Občini
Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo (potrdilo o registraciji).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
A.2. Zagotavljanje tehnične podpore
Predmet podpore:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov
v okviru društvene dejavnosti, izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane, na območju občine
ali regije;
– neprofitne organizacije, ki delujejo na
področju kmetijstva in turizma, na območju
občine ali regije.
Upravičeni stroški:
– na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov
usposabljanja;
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji ali storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso
v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje;
– na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Vlogi je potrebno priložiti:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev,
– izjavo o višini pridobljenih ali pričakovanih sredstev iz drugih virov (občin),
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
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– predračuni, ponudbe, ki se glasijo na
naziv izvajalca,
– dokazila o vključenosti pravnih in fizičnih oseb z območja Občine Komen,
– druga ustrezna dokazila (npr. predračuni za pripravo in tisk katalogov in spletišč).
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično pomoč 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.
Višina sofinanciranja: pomoč lahko krije
do 100% upravičenih stroškov brez DDV.
Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih
storitev in ne vključuje neposrednih plačil
v denarju proizvajalcem.
B. Ukrepi »de minimis«
B.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
Predmet podpore:
– predelava kmetijskih proizvodov;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji.
Upravičenci: 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 Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
Vlogi je potrebno priložiti:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2010,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izdaja upravna enota)
ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti najpozneje
dve leti od prejema finančnih sredstev,
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan ter finančna konstrukcija izvedbe
investicije,
– ustrezna dokazila o nakupu opreme
oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti
je potrebno račun ali predračun za nakup
opreme; kolikor upravičenec priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev
določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije.
Dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni investiciji.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek
dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji
pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
B.2. Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
Predmet podpore:
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;

Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 21
dni od objave v Uradnem listu RS. Rok prične teči z naslednjim dnem po objavi.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
do roka navedenega v prejšnjem odstavku
osebno oddane v sprejemni pisarni občine
oziroma oddane po pošti na naslov Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga,
oddana na predpisanem obrazcu, mora biti
dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi
strani mora biti označeno: »ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo«, na hrbtni strani ovojnice pa priimek in ime in naslov vlagatelja.
VII. Pregled, obravnava 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,
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile
predložene.
Prepozno vloženih vlog komisija ne bo
odpirala in bodo vlagateljem vrnjene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne,
se pisno pozove, naj 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. Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani
upravičenca in višine razpoložljivih sredstev,
bo komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma programa. Komisija
bo pripravila predlog razdelitve sredstev, ki
ga podpišejo predsednik in člani komisije.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan.
Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve sredstev v skladu
s Pravilnikom.
V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od
stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca,
se znesek sofinanciranja sorazmerno zniža, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
V primeru, da bo po preteku roka za
oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno,
da je večje število prijaviteljev odstopilo od
nameravane investicije, ali da sredstva ne
bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija na predlog občinske uprave pripravi nov
izračun dodelitve sredstev, pri čemer mora
upoštevati najvišje dovoljene zneske višine
sofinanciranja. Na tej podlagi lahko pridobijo sredstva tudi tisti prijavitelji, ki so bili
do sredstev sicer upravičeni, vendar se jim
niso dodelila zaradi nedoseganja v Pravilniku določenega najmanjšega zneska dodeljene pomoči.
VIII. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Sklep vsebuje tudi opredelitev namena in
upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo
z upravičencem sklenjena pogodba.
Za ukrepe pod točko A Skupinske izjeme velja, da upravičenec pred izdajo sklepa ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero
so bila sredstva namenjena oziroma lahko
z investicijo prične, vendar so upravičeni
stroški le tisti, ki nastanejo po izdaji upravnega akta o dodelitvi sredstev. Aktivnost
(nakup ali investicija) mora biti zaključena najkasneje do 12. 11. 2010. Do 12. 11.

– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– izobraževanje na kmetijah povezano
s kmetijsko in dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji.
Upravičenci:
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 Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– ostali splošni stroški.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2010,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izdaja upravna enota)
ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti najpozneje
dve leti od prejema finančnih sredstev,
– ustrezna dokazila o nakupu opreme
oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti
je mogoče račun ali predračun za nakup
opreme; kolikor upravičenec priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev
določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek
dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji
pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
C. Ostali ukrepi
C.1. Izvajanje lokalne razvojne strategije
(leader)
Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za
naslednje vrste namenov: za ustanovitev
in delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki so pomembni za nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Komen.
Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina, ki bo delovala
na območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– stroški registracije LAS;
– materialni stroški za LAS;
– stroški priprave oziroma izdelave projektov in razvojnih programov;
– stroški koordinacije za izvajanje nalog
skupnega pomena.
Pogoj za pridobitev sredstev:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo.
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na
predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi
dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. Kolikor prijavitelj odda več vlog, mora
biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu
in v svoji ovojnici.
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2010 mora upravičenec Občini Komen posredovati zahtevek za izplačilo sredstev po
sklepu o dodelitvi sredstev s priloženimi
ustreznimi dokazili o namenski porabi sredstev (priložiti je potrebno originalna dokazila o plačilu – originalen bančni izpisek
in podobno, na vseh dokazilih mora biti
razvidna višina plačila in plačnik). Kolikor
so priložena dokazila o plačilu investicije
ali opreme nejasna, oziroma obstaja dvom
o pristnosti plačila, lahko komisija od prejemnika sredstev zahteva dodatna dokazila.
Komisija bo upoštevala le dokazila o izvedeni aktivnosti z datumom po datumu
izdaje sklepa. Na podlagi zahtevka z vsemi
predloženimi dokazili, bo občina s prejemniki sredstev sklenila pogodbe.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 90 dni
od datuma odpiranja prijav.
IX. Dodatne informacije
Obrazce za prijavo na javni razpis lahko
zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva
objave razpisa dalje v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine
Komen www.komen.si (rubrika objave).
Dodatne informacije posreduje Andreja Štok, tel. 05/73-10-452, e-pošta: andreja.stok@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen
Št. 309-01/2010-1
Ob-2939/10
Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. dec. 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list
L379, 28/12/2006 str. 0005-0010), Odloka
o proračunu Občine Komen za leto 2010
(Uradni list RS, št. 7/10) in 5. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Komen (Uradni list RS, 54/04, 70/05) objavlja
Občina Komen
razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Komen
za leto 2010
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva občinskega
proračuna namenjena za naslednje ukrepe:
A. subvencioniranje realne obrestne
mere,
B. promocija izdelkov in storitev malih
podjetij,
C. svetovalne storitve,
D. pospeševanje poklicnega izobraževanja,
E. pospeševanje zaposlovanja,
F. sofinanciranje izdelave poslovnega
načrta.
2. Višina razpisanih sredstev na postavki
140201 Malo gospodarstvo, znaša 14.407
EUR.
3. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki in mala podjetja,
ki imajo manj kot 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto manjšo
od 10 milijonov EUR (Priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive s skupnim trgom z uporabo členov
87 in 88 Pogodbe),
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– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– mala podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež podjetja oziroma obratovalnice
mora biti na območju Občine Komen. Samostojni podjetniki morajo imeti sedež/stalno
prebivališče na območju Občine Komen.
Do sredstev ni upravičeno podjetje, ki:
– deluje na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št.
104/2000,
– deluje na področju primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropskih
skupnosti,
– deluje na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi
I k Pogodbi o ustanovitvi Evropskih skupnosti,
– deluje na področju sektorja premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št.
1407/2002,
– je podjetje v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, podjetje
v težavah, ki prejema pomoč po posebnem
programu za reševanje in prestrukturiranje)
in
– je že prejelo sredstva po tem Pravilniku
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Komen, vendar sredstev ni porabilo namensko.
Sredstva bodo prejemnikom dodeljena po pravilu »de minimis«, kar pomeni,
da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu ne sme presegati praga
200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne
pomoči ne glede na njeno obliko ali namen.
V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena
meja pomoči 100.000 EUR. Sredstva se
lahko dodelijo le, če predstavljajo za podjetje stimulativni učinek in niso namenjena
zniževanju stroškov podjetja.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od
dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec v vlogi za pridobitev
sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen iz
občinskega proračuna že dobil finančna
sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
4. Ukrepi:
A. Subvencioniranje realne obrestne
mere:
Namen ukrepa je spodbujanje materialnih in nematerialnih investicij. Subvencionira
se obrestna mera za kredite, najete za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup ali graditev poslovnih prostorov,
– nakup opreme,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know how, nepatentirano
tehnično znanje).
Pogoji:
– minimalni znesek posojila je 4.173
EUR,

– posojilo mora biti odobreno v tekočem
letu,
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Komen še najmanj 10 let.
Med upravičene stroške investicije se
štejejo:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa in graditve poslovnih
prostorov,
– stroški nakupa opreme.
V primeru da so investicije (so)financirane z različnimi krediti (različne pogodbe
o dodelitvi kredita), je potrebno vsako investicijo prijaviti na svojem razpisnem obrazcu.
B. Promocija izdelkov in storitev malih
podjetij
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetnikov in obrtnikov na sejmih doma
in v tujini, z namenom predstavitve potencialnim kupcem.
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu ob predložitvi zahtevanih dokazil za tekoče leto.
Sofinancira se do 30% upravičenih stroškov.
C. Svetovalne storitve
Namen ukrepa je sofinanciranje svetovalnih storitev majhnim podjetjem v fazi rasti
in sofinanciranje svetovanja podjetnikom pri
pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja.
Pogoja:
– predložitev poročila izvajalca svetovalnih storitev o opravljeni delih,
– predložitev ustreznih potrebnih dokazil.
Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja v tekočem
letu in se ne nanašajo na običajne stroške
poslovanja podjetja, kot so rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Višina pomoči znaša do 30% upravičenih
stroškov.
D. Pospeševanje poklicnega izobraževanja
Namen ukrepa je spodbujanje vajeniškega razmerja, srednjega, višjega in visokošolskega izobraževanja.
Pogoj:
– sklenjena učna pogodba med malim
podjetjem in vajencem oziroma pogodba
o izobraževanju z dijakom ali študentom
s stalnim prebivališčem v Občini Komen.
Upravičeni stroški so stroški izplačila mesečne nagrade in stroški štipendije oziroma
stroški šolanja v tekočem letu.
Višina sredstev je do 30% mesečne nagrade določene z učno pogodbo za 2.,3. in
4. letnik vajeniškega razmerja, do 20% mesečne štipendije ali stroškov šolanja, kar je
določeno s pogodbo o izobraževanju.
E. Pospeševanje zaposlovanja
Namen ukrepa je pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, pospeševanje
samozaposlovanja ter pospeševanja zaposlovanja mladih.
Pogoji:
– brezposelna oseba mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– mora biti državljan Republike Slovenije,
– prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje
najmanj 3 mesece pred dnem zaposlitve
(razen za prvo zaposlitev),
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– ima stalno prebivališče v Občini Komen,
– sedež podjetja mora biti v Občini Komen,
– zaposlitev brezposelne osebe mora biti
sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj še dve leti po prejeti pomoči za ta
namen.
Višina pomoči:
– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov iz bruto OD (zdravstveno
zavarovanje, ZPIZ, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo) skladno s kolektivno pogodbo;
– pomoč delodajalcu za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas, ki je bila
na Zavodu za zaposlovanje prijavljena kot
brezposelna oseba, se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov iz bruto OD
delavca skladno s kolektivno pogodbo.
Upravičeni stroški so stroški dvoletnega
plačevanja prispevkov iz bruto OD skladno
s kolektivno pogodbo.
F. Sofinanciranje izdelave poslovnega
načrta
Namen ukrepa je sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v mala podjetja.
Pogoj:
– sredstva se namenjena podjetnikom
in obrtnikom z do 20 zaposlenimi, ki imajo
sedež in poslovne prostore za opravljanje
dejavnosti na območju Občine Komen in
sicer enkrat v obdobju petih let.
Upravičeni strošek je strošek izdelave
poslovnega načrta za nakup, urejanje in
opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih
prostorov, strošek poslovnega načrta za nakup in graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
Sofinancira se do 30% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta.
Upravičeni strošek je pri vseh navedenih
ukrepih znesek davčne osnove brez DDV.
5. Rok, v katerem morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu
in opremljenost ovitka
Prijava na javni razpis mora biti obvezno
vložena na razpisnih obrazcih, vsebovati
mora vse zahtevane podatke in priloge ter
mora biti na ustreznih mestih podpisana.
Priloge, ki jih je potrebno priložiti poleg razpisnega obrazca za posamezen ukrep, so
natančneje navedene na razpisnih obrazcih.
Če vlagatelj prijavlja več različnih investicij,
storitev, ki sodijo v isti ukrep, morajo biti le-te
vsaka na svojem razpisnem obrazcu.
Razpisni obrazci so dosegljivi:
– na spletni strani Občine Komen: www.
komen.si/objave,
– v sprejemni pisarni Občine Komen.
Vlagatelji vlogo oddajo po pošti priporočeno na naslov »Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen« ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen. Vloga mora biti oddana
v zaprti ovojnici in ustrezno označena. Na
sprednji strani ovojnice mora biti izpisano
»Ne odpiraj – javni razpis – malo gospodarstvo«, na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan priimek in ime ter naslov vlagatelja.
Občina Komen bo vloge sprejemala od
naslednjega dne od objave razpisa v Uradnem listu RS do 25. oktobra 2010. Občina Komen odpira in obravnava vloge po
vrstnem redu oddaje vlog po pošti oziroma
po vrstnem redu popolnosti vlog in sicer do

iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 45/07).
– Čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti
čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih
predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav na (Uradni list RS, 98/07).
– Čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije – informacije si vlagatelj
pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod
– kanalizacija d.o.o., Lava 2a, Celje.
– Objekt za katerega se bo ali se je nabavila v letu 2010 čistilna naprava, mora
biti legalen.
– Mala čistilna naprava se je ali se bo
vgradila v letu 2010.
– Obvezna priloga vlogi je predračun oziroma račun in potrdilo o plačilu.
III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi
prilogami). Razpisna dokumentacija bo na
razpolago od dneva objave javnega razpisa
na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih straneh
Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika
Mestna občina – javna naročila in razpisi.
IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
do 28. 5. 2010. Vlogo pošlje v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj – razpis male čistilne
naprave 2010«. Upoštevale se bodo vloge,
ki bodo pravočasno oddane.
V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla najkasneje do 26. 5.
2010. Vloge bo komisija obravnavala do
27. 5. 2010. Če vloga ne bo popolna bo prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja
vlog, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost
bodo imele vloge z višjim številom točk do
porabe sredstev. V primeru, da bo več vlog
z istim številom točk, bodo imele prednost
vloge, ki so na razpis prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo v roku petnajst dni
od dne, ko bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev. Po izdani odločbi in
predloženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu računov) o končani izvedbi bo z vsakim
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši
na transakcijski račun upravičenca v roku 30
dni od obravnave predloženih dokazil. Dokazila se bodo obravnavala enkrat mesečno
do 10. v mesecu.
Dokazila o dokončani investiciji (računi
in dokazila o plačilu računov) se morajo predložiti najkasneje do 30. 10. 2010.
VI. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja
nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet
tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali da so bila dodeljena

porabe razpisanih sredstev. Odpiranje vlog
bo potekalo 26. oktobra 2010.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo
obravnavala komisija, imenovana s sklepom
župana. Po odprtju vloge se le-ta pregleda
glede na popolnost. Če vloga ni popolna,
se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni pisno
pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva na
dopolnitev. Komisija lahko od vlagatelja zahteva tudi dostavo drugih dokazil, če so le-ta
potrebna za razjasnitev vloge.
Nepopolno vlogo, ki je vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. Vlogo, ki vsebinsko ne ustreza pogojem
razpisa, se s sklepom zavrne.
Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo
za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo
izvedel aktivnost ali investicijo v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne.
Vlagatelji morajo k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko zaradi ugotavljanja dejanskega stanja zahteva
predložitev dodatne dokumentacije. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
30 dni od dneva odpiranja vlog.
6. Dodelitev sredstev
Na podlagi sklepov o upravičenosti sredstev bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe,
s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
V primeru odstopa od pogodbe mora
upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-04-52; kontaktna oseba je
Andreja Štok.
Občina Komen
Ob-2940/10
Mestna občina Celje na podlagi 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01 in 70/06) in na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07 in 61-2615/2008) objavlja
razpis
za dodelitev sredstev finančne
pomoči za nakup in vgradnjo malih
(individualnih ali skupinskih) čistilnih
naprav za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode do 50 PE.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode na območju Mestne občine
Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2010, v višini 20.800,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50% investicije. DDV ni
predmet sofinanciranja.
2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko
zaprosijo:
– Fizične ali pravne osebe za nepremičnino, ki stoji na območju Mestne občine
Celje
3. Pogoji:
– Čistilna naprava mora imeti certifikat
oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
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dokumentaciji: 1 oseba, ki ima strokovno
V. stopnjo izobrazbe za izvajanje storitev
na tržnici (odgovorna oseba za upravljanje
tržnice).
7. Reference: Ponudnik mora imeti izkušnje, in sicer: v obdobju zadnjih pet let
pred objavo tega razpisa je opravljal dela
koncesionirane javne službe ali dejavnosti
upravljanja tržnic ali dejavnosti trgovine.
8. Odgovornost za škodo: Ponudnik
mora prevzeti odgovornost za škodo, ki bi
jo z upravljanjem ali v zvezi z opravljanjem
koncesije lahko povzročil tretji osebi (zavarovanje).
9. Izvedba nekvalitetnega dela: V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega razpisa ponudniku ni bila uradno dokazana huda
strokovna napaka (kot na primer: slabša
kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega razpisa.
10. Cenovno izvedbeni program: Ponudnik mora priložiti cenovno izvedbeni program upravljanja tržnice (stroški upravljanja
tržnice, višina zaračunanih pristojbin, odstotek ponujene koncesije, višina koncesijske
dajatve za obdobje pet let in druge podatke,
ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji).
11. Sposobnost zagotavljanja javnih dobrin: Ponudnik je sposoben zagotavljati vse
javne dobrine, ki so predmet javnega razpisa.
12. Usklajenost z zakonodajo o varnosti
in zdravju: Ponudnik mora imeti ustrezno
velikost in opremljenost objektov v skladu
z zahtevami Zakona o varnosti in zdravja
pri delu.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati: vso
dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev
bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Dokumentacija mora biti oddana na prijavnih
obrazcih in izdelana po vzorcih, kjer je to
zahtevano v razpisni dokumentaciji. Ponudba, ki ne bo pravočasna, se bo štela za
nepopolno in bo izločena iz nadaljnjega postopka ter bo neodprta vrnjena ponudniku.
VII. Merila, ki se bodo upoštevala pri
izbiri koncesionarja

na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Mestna občina Celje
Št. 2010-000247
Ob-2941/10
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 – ZGJS, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) ter Odloka o tržnem redu javne tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009),
Odloka o pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje tržnice v Hrastniku
(Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
izbirne lokalne gospodarske javne
službe »Upravljanje tržnice v Hrastniku«
I. Naziv koncedenta: Občina Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske
javne službe upravljanje javne tržnice v Hrastniku (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
III. Območje koncesije: Koncesija se podeli za »upravljanje javne tržnice v Hrastniku«, v skladu z Odlokom o tržnem redu
javne tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009) ter Odlokom o pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje
tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja,
št. 6/2010). Javna tržnica je locirana na naslovu Naselje Aleša Kaple 9a, Hrastnik.
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 5 let od dneva sklenitve
koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje
začne veljati z dnem podpisa pogodbe.
V. Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
koncesionar:
Osnovna sposobnost kandidata:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Registracija: Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, za katero se prijavlja na
javnem razpisu.
2. Kazniva dejanja: Ponudnik in njegov
zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, nista bila kaznovana za dejanje
v zvezi z dejanji, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji tega razpisa.
4. Ekonomsko-finančna sposobnost: Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije in je imel v zadnjih treh
letih (2007, 2008, 2009) povprečni letni prihodek vsaj 100.000,00 EUR. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred rokom oddaje ponudbe
ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa. Ponudnik ima poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež, ter do Občine Hrastnik.
5. Tehnična zmogljivost: Ponudnik razpolaga z ustrezno razpoložljivo tehnično zmogljivostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji (minimalni obseg opreme ipd.).
6. Kadrovska sposobnost: Ponudnik
mora imeti kadrovsko sposobnost za izvajanje koncesije, kot je določeno v razpisni

Zap.
št.
1.

2.
3.
4.

Merilo
Odstotek ponujene koncesijske dajatve od neto
zaračunane cene storitev tržnice (neto zaračunana
cena storitev je zaračunana pristojbina za prostor in
opremo na javni tržnici brez DDV)
Strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost
prijavitelja
Predlog izvedbenega programa upravljanja tržnice
Dosedanje izkušnje interesenta
VIII. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij:
a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik, tel. 03/565-43-52, kontaktna oseba: Radojka Odžić, Ljubomir Zalezina,
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od objave razpisa
dalje. Razpisno dokumentacijo je možno
prejeti na Občini Hrastnik ali na spletni stra-

Max vplivnost

60
15
20
5
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Št.

ni: http://www.hrastnik.si/obcina/ (rubrika
javni razpisi).
IX. Rok in način predložitve prijav
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami
in z oznako »Ne odpiraj – ponudba za pridobitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne
gospodarske javne službe upravljanje tržnice v Hrastniku« je potrebno predložiti v zaprtih ovojnicah. Na ovojnici mora biti nalepljen in pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije. Ovojnica ponudbe,
ki ne bo opremljena in označena na način,
kot je to zahtevano, se bo štela za nepopolno in bo izločena iz nadaljnjega postopka ter
bo odprta vrnjena ponudniku.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo predložene najkasneje do 27. 5.
2010, do 10. ure, ne glede na vrsto in način
prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik (vložišče, soba št. 38).
X. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 5.
2010, ob 11. uri, na naslovu: v sejni sobi
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik.
XI. Navzočnost ponudnikov: Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči ponudniki ali
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
XII. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. O izbiri koncesionarja koncendent odloči z upravno odločbo. Po pravnomočnosti
odločbe sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo. Koncesijska
pogodba bo pričela veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
XIII. Razpisovalec si pridržuje pravico
ne izbrati nobenega ponudnika in ponoviti
razpis, kolikor ponudbe kljub veljavnosti, iz
kateregakoli razloga, vsebinsko ne ustrezajo in zato ne prevzema nobene odgovornosti. Podelitev koncesije je izključna pravica
razpisovalca.
Dodatne informacije: tel. 03/565-43-52,
obcina.hrastnik@hrastnik.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na njihovo pisno zahtevo.
Občina Hrastnik

na, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
9. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, pisarna
št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na
podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo
na elektronski naslov: obcina@postojna.si,
z navedbo zaporedne številke nepremičnine iz tega razpisa, za katero želijo razpisno
dokumentacijo.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-24 (kontaktna
oseba: Bernarda Ugovšek Biščak).
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki
oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na
hrbtni strani ovojnice morata biti označena
naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
17. 5. 2010, do 12. ure. Upoštevale se bodo
le ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na
naslov prodajalca.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb

Št. 430-21/2010-2
Ob-2966/10
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet prodaje:
1. garaža, v izmeri 28,14 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kidričevo naselje
24, Postojna, ki leži na parc. št. 3343, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 3342/24, k.o.
Postojna, izklicna cena: 8.400,00 EUR;
2. nepremičnina, parc. št. 2671/10, gospodarsko poslopje, v izmeri 192,00 m2 (v
naravi poslovni prostor in pisarna), na naslovu Ljubljanska c. 3a, Postojna, vpisana

v zemljiškoknjižni vložek št. 1288, k.o. Postojna, izklicna cena: 50.500,00 EUR;
3. nepremičnina, par. št. 1801, gozd 4. razred, v izmeri 1158 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 156, k.o. Bukovje; izklicna cena: 30.000,00 EUR;
Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: PREDJAMA P1/S1/1
(P1/S2/1) – Predjama – do sprejetja občinskega lokacijskega načrta.
4. poslovni prostor – lokal, v izmeri
13,19 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske
stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 11, Postojna, ki leži na parc. št. 3605/10, vpisani
v zemljiškoknjižnem vložku št. 372, k.o. Postojna; izklicna cena 10.100,00 EUR;
6. nepremičnine s parc. št. 4510/12,
v izmeri 311 m2 in njiva 2. razred, v izmeri 883 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1053, k.o. Slavina; izklicna cena:
39.498,00 EUR;
7. nepremičnina s parc. št. 192/3, njiva 3.
razred, v izmeri 217 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 1897 in parc. št. 194/2,
travnik 4. razreda, v izmeri 994 m2, vpisana
v zemljiškoknjižnem vložku št. 2992, k.o.
Postojna; izklicna cena: 44.234,00 EUR;
8. stanovanje št. 17, v II. nadstropju
stavbe, na naslovu Ljubljanska cesta 30,
Postojna, stoječe na parc. št. 3059 in vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1183.
Stanovanje meri 111 m2 s pripadajočo kletjo;
izklicna cena: 41.800,00 EUR;
9. zasedeno stanovanje št. 15, v IV. nadstropju stavbe, na naslovu Tržaška cesta 34
A, Postojna, stoječe na parc. št. 124/3 in vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 3235.
Stanovanje meri 31,08 m2 s pripadajočo kletjo; izklicna cena: 24.000,00 EUR.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas in se zemljiškoknjižno stanje
na njem še ureja. Sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna
razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske
pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.
Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Po ureditvi
zemljiškoknjižnega stanja in pred sklenitvijo
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne bo najemnik) bo prodajalec pozval predkupnega upravičenca na sklenitev
kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji
kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da
najemnik uveljavlja predkupno pravico, če
vplača varščino in poda ponudbo za nakup
nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje
2% davka na promet nepremičnin oziroma
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postoj-
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iz 2. točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri, z izjemo nepremičnine pod točko 9., za
katero se zemljiškoknjižno stanje še ureja
in zanjo velja rok 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana
garancija za resnost ponudbe (varščina) ne
vrne.
6. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko
komisija s soglasjem župana ustavi začeti
postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 4/2010
Ob-2967/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/07, 17/07,
8/08; v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka
o proračunu Mestne občine Velenje za leto
2010 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 19/08,
14/09), objavlja Mestna občina Velenje (v
nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Velenje
v letu 2010
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto
2010 v Mestni občini Velenje po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo
komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se
dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 3)
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 4)
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepa 1 in 2, opredeljena v poglavja V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
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sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep 3, opredeljen v poglavju V:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep 4, opredeljen v poglavju V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
V. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša:
– za ukrepe 1, 3 in 4 skupaj 24.760
EUR,
– za ukrep 2 2.500 EUR.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – Ukrep 1
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki (v nadaljevanju: OMD).
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:

– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti (izjava na vlogi);
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije v posodobitev
hlevov mora kmetijsko gospodarstvo izpol-

34 / 30. 4. 2010 /

991

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

njevati standard za dobro počutje živali, kar
mora biti razvidno iz mnenja o upravičenosti
in ekonomičnosti investicije;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah (izjava
na vlogi).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na
OMD;
– najvišja vrednost naložbe na podlagi
predračunske vrednosti je 7.000,00 EUR
(brez DDV);
– če naložbo izvajajo mladi kmetje (nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti
mlajši od 40 let) v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe
morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu
kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe
1698/2005);
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR
na kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor
višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na OMD iz
nacionalnih virov in lokalnih virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (finančne podpore občine se ne
dodelijo za obnovo in adaptacijo gnojnih jam
in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
»Nitratna direktiva);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemlji-

– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 EUR na upravičenca na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj,
kot je določen najmanjši znesek dodeljene
pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – Ukrep 3
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten letni program
dela izvajalca izobraževanj oziroma storitev
z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec
za to odloči, ter ostala dokazila, zahtevana
v javnem razpisu;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Občina z upravičenci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči do
1.000 EUR/program letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na

šča in postavitev opore in ograje, nakup
sadilnega materiala, postavitev mrež proti
toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v letu
2010 že prejelo javna sredstva za namen
te investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– Ukrep 2
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi).
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2010.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– sofinancira se zavarovalna premija za
zavarovanje živali za primer bolezni upravičencem, ki so sklenili zavarovalno pogodbo
v času od 27. 8. 2009 do izteka prijavnega
roka javnega razpisa;
– znesek sofinanciranja zavarovanja živali za primer bolezni znaša do 7 EUR/žival;
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primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – Ukrep 4
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
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o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije
s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te
(ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s 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.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja vrednost naložbe na podlagi
predračunske vrednosti je 7.000,00 EUR
(brez DDV),
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 200 EUR, največji pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;

– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
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.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vse
buje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2010«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/ (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na Mestni občini Velenje –
Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje
(kletni prostori). Razpisno dokumentacijo je
možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča
župan občine s sklepom. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih
vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za gospodarstvo in finance, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo
biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloča župan.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2010 – številka ukrepa« od začetka
razpisa do vključno:
– 31. maja 2010 – za ukrepe 1, 3 in 4,
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– 27. avgusta 2010 – za ukrep 2.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je
bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog
po pošti priporočeno ali oddana osebno v vložišču Mestne občine Velenje, kletna etaža.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni javno.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu, vsak delovni dan, na
tel. 03/896-16-90 (Mojca Kodrič).
Mestna občina Velenje
Št. 30312-2/2010-2
Ob-2983/10
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010 (Uradni list RS,
25/10 z dne 26. 3. 2010) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud podjetnikom
za udeležbo na sejmih in razstavah Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/10,
v nadaljevanju: pravilnik) Občina Šempeter Vrtojba objavlja
javni razpis
za spodbujanje promocijskih aktivnosti
podjetij
I. Naročnik: Občina Šempeter - Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici
(v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
– Sofinanciranje upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma
ali v tujini.
III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
promocijskih aktivnosti podjetij.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih
sredstev, za izvedbo razpisa je 15.000,00
EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 043062 – Sofinanciranje udeležbe na sejmih in razstavah.
V. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki z najmanj
eno zaposleno osebo, ki imajo sedež dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba.
1. Do sredstev so upravičena podjetja ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. 2009 v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09);
– imajo pravočasne in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do občine;
– za prvo udeležbo na sejmih in razstavah.
2. Do sredstev niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je
znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
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od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena
s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljena
v Uredbi (ES) št, 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– podjetja v težavah.
VI. Upravičeni stroški:
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– stroške najema razstavnega prostora
in postavitve stojnice na sejmu ali razstavi
doma ali v tujini (potni stroški in dnevnice
niso opravičeni stroški razpisa).
VII. Višina odobrenih sredstev:
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme
presegati 55% upravičenih stroškov najema
razstavnega prostora in postavitve stojnice.
Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto
upravičeni stroški (brez DDV). Minimalna višina zneska odobrenih sredstev znaša 200
EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X.
točke tega razpisa aktivnosti ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se
znesek odobrenih sredstev s strani naročnika
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb
iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva:
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X.
točke tega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva
odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom
sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa, v celoti realizirali vse aktivnosti. Predlog
prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija,
pri čemer upošteva namen pravilnika in tega
javnega razpisa.
IX. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na
podlagi spodnjih meril:
– vloge se točkuje in glede na zbrano število točk razvrsti od vloge z najvišjim številom
točk do vloge z najnižjim številom točk.
Merilo

Točke

– izvajanje promocijskih
aktivnosti na domačem trgu

3

– Izvajanje promocijskih
aktivnosti na tujih trgih

5

– Promocija izdelkov lastnega
razvoja

5

– Promocija lastnih storitev

3

– Skupna promocija najmanj
3 podjetij

5

– Podjetja do vključno 10
zaposlenih

4

– Podjetja nad 10 zaposlenih

2
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Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril.
X. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV.
je proračunsko leto 2010. Sredstva bodo
dodeljena za tiste promocijske aktivnosti, ki
so se odvijale v času od 1. 1. 2010 do najkasneje 30. 11. 2010.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način
prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 7. 6. 2010. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 7. 6. 2010. Kot pravočasna se šteje
vloga, ki bo najkasneje do 7. 6. 2010, do 14.
ure, prispela po pošti oziroma bo osebno
oddana na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter
pri Gorici. Prepozne vloge bodo s sklepom
zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti
ovojnici, z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za spodbujanje
promocijskih aktivnosti«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 8. 6. 2010
in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5
delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 45
dneh od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija,
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je
na voljo na sedežu občine, za člane obrtne
zbornice tudi na Območni obrtni zbornici
Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000
Nova Gorica, vsak delovni dan, med 9. in
12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
prijavitelj na spodaj navedene elektronske
naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije. Dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani: http://www.sempetervrtojba.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 11. uro, na sedežu občine na tel. 05/33-51-626 (Regina Dragoljević)
ali na tel. 05/33-51-000 (Kristina Kozar), za
člane Obrtne zbornice pa tudi na Območni
obrtni zbornici na tel. 05/33-06-600 (Boža
Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je
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mogoče posredovati kontaktnim osebam po
elektronski pošti: Regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si, kristina.kozar@sempetervrtojba.si ali Boza.Lovercic@ozs.si.
Občina Šempeter - Vrtojba
Št 154/10
Ob-2984/10
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola, ki jo zastopa župan dr. Tomislav Klokočovnik (v nadaljevanju: Občina), na podlagi 80.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02, 109/08, 49/09), Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) 55. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09), Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave
24/09), Posamičnega programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Izola št. 3502-101/2010 ter 24. in 91. člena
Statuta Občine Izola (Uradne objave 15/99,
8/2000), razpisuje
javni razpis
za oddajo prodajnih mest v najem za
leto 2010
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajna mesta na sprehajališču na
Sončnem nabrežju
1A: del zemljišča s parcelno št. 1108,
k.o. Izola, ki predstavlja javno površino na
Sončnem nabrežju, in sicer del sprehajalne
poti ob morju, v izmeri do 10 m2, z namenom
postavitve prodajne stojnice za peko palačink, pokovke in podobne ponudbe – eno
prodajno mesto.
2. Prodajna mesta na sprehajališču ob
parkirišču »Lonka«
2A: del zemljišča s parcelno št. 1288,
k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob
parkirišču »Lonka«, in sicer del sprehajalne
poti ob morju, v izmeri do 15 m2, z namenom
postavitve prodajnega kioska za prodajo
sladoleda – eno prodajno mesto;
2B: del zemljišča s parcelno št. 1288,
k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob
parkirišču »Lonka«, in sicer del sprehajalne poti ob morju vključno s prodajno stojnico, v izmeri 2 m2, z namenom prodaje
izdelkov domače in umetne obrti – skupno
deset prodajnih mest namenjenih prodaji
spominkov s poudarkom na tipičnih istrskih
izdelkih;
2C: del zemljišča s parcelno št. 1288,
k.o. Izola, ki predstavlja javno površino na
Trgu ob vratih (Lonka), vključno s prodajno
hišico, v izmeri 4 m2, z namenom prodaje
oljčnega olja, vina in drugih izdelkov domače obrti – šest prodajnih mest;
2D: del zemljišča s parcelno št. 1288,
k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob
parkirišču »Lonka«, in sicer del sprehajalne
poti ob morju vključno s prodajno hišico,
v izmeri 7 m2, z namenom prodaje izdelkov
domače in umetne obrti – šest prodajnih
mest.
2E: del zemljišča s parcelno št. 1288,
k.o. Izola, ki predstavlja javno površino na
Trgu ob vratih (Lonka), v izmeri do 6 m2,
z namenom postavitve majhnega otroškega
vrtiljaka – eno prodajno mesto.
3. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:
3A: del zemljišča s parcelno št. 1373/3,
k.o. Izola, v izmeri do 300 m2, ki predstavlja
javno površino, in sicer del makadamske
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površine na Ulici prekomorskih brigad za
postavitev igral za otroke;
3B: del zemljišča s parcelno št. 1386/3,
k.o. Izola, ki predstavlja javno površino, in
sicer del sprehajalne poti ob morju, z namenom postavitve kioska za prodajo sladoleda
– eno prodajno mesto;
3C: del zemljišča s parcelno št. 1356/1,
k.o. Izola, ki predstavlja javno površino
v parku Arrigoni, z namenom postavitve nezahtevnega začasnega objekta – kioska oziroma tipskega zabojnika, v izmeri do 20 m2
in odprtega sezonskega gostinskega vrta,
v izmeri do 40 m2 – eno prodajno mesto.
4. Prodajna mesta na kopališču »Svetilnik«:
4A: del zemljišča s parcelno št. 7, k.o.
Izola, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, z namenom postavitve
nezahtevnega začasnega objekta – kioska
oziroma tipskega zabojnika, v izmeri do
20 m2 in odprtega sezonskega gostinskega
vrta, v izmeri do 20 m2 – eno prodajno mesto
za prodajo sladoleda.
4B: del zemljišča s parcelno št. 6, k.o.
Izola, v izmeri do 100 m2, ki predstavlja
javno površino na kopališču »Svetilnik«,
z namenom postavitve napihljivih igral za
otroke (trampolin, napihljiv grad ipd) – eno
prodajno mesto;
4C: del zemljišča s parcelno št. 6, k.o.
Izola, v izmeri do 30 m2, ki predstavlja javno
površino na kopališču »Svetilnik«, z namenom oddaje pedalinov, senčnikov in ležalnikov – eno prodajno mesto;
4D: del zemljišča s parcelno št. 4, k.o.
Izola, ki predstavlja javno površino (pešpot
od mesta prve prodaje rib do svetilnika),
in sicer del sprehajalne poti ob morju pri
kopališču »Svetilnik« vključno s prodajno
stojnico, v izmeri 2 m2, z namenom prodaje
izdelkov domače in umetne obrti – predvidoma šest prodajnih mest;
4E: del zemljišča s parcelno št. 4, k.o.
Izola, ki predstavlja javno površino, in sicer
del sprehajalne poti ob morju pri kopališču
»Svetilnik«, z namenom postavitve prodajnega mesta za pripravo in strežbo palačink,
v izmeri do 20 m2 – eno prodajno mesto;
4F: posamezni deli parcele št. 4, k.o.
Izola mesto (pešpot od mesta prve prodaje
rib do svetilnika): eno prodajno mesto namenjeno prodaji sadja vključno s prodajno
stojnico – eno prodajno mesto;
4G: del zemljišča s parcelno št. 6, k.o.
Izola, v izmeri do 8 m2, ki predstavlja javno
površino na kopališču »Svetilnik«, za postavitev senčila odprtega tipa ali pagode
z namenom izvajanja masaž na plaži – eno
prodajno mesto;
4H: del zemljišča s parcelno št. 6, k.o.
Izola, v izmeri do 60 m2, ki predstavlja javno
površino na kopališču »Svetilnik«, z namenom postavitve urbane opreme (klopi, kabine, stojala za kolesa) za trženje oglasnega
prostora.
Vsak posamezni predmet oddaje pod
točkami 1A, 2A, 2B, 2D, 2E, 3A, 3C se odda
v najem za čas od 1. 6. 2010 do 30. 9. 2010,
prodajna mesta pod točkami 3B, 4B, 4C,
4D, 4E, 4F, 4G in 4H se oddajo v najem za
čas od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2010, prodajna
mesta pod točko 2C se oddajo v najem za
čas od 1. 6. 2010 do 30. 5. 2011 in prodajno
mesto pod točko 4A se odda v najem od
1. 6. 2010 do 15. 3. 2015.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po
določeni ceni in za izbrano obdobje. Po-

nudba za oddajo posameznih predmetov
v najem velja od objave do oddaje vseh
mest oziroma do 30. 9. 2010.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila (prijava od
točke 1 do točke 4):
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno
dovoljenje oziroma priglasitveni list,
– izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov,
obveznosti iz naslova najemnih pogodb za
poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne najemnine na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola, Banka Slovenije, podračun št:
01240-0100006381,
– dodatno za prijavo pod točko 3C in 4A:
načrt ureditve gostinskega vrta (1:100 ali
1:200) z načrtom razporeditve gostinske in
druge opreme, načrt nezahtevnega objekta
(kioska, v izmeri do 20 m2), celoten opis
predvidene opreme gostinskega vrta s slikovnim gradivom o gostinski opremi, senčnikih in drugih elementih gostinskega vrta;
obratovalni čas (dnevni, tedenski, sobote,
nedelje, prazniki) in celoten opis ponudbe.
– dodatno za prijavo pod točko 2C opis
izdelkov, ki se bodo prodajali na prodajnih
mestih z vsemi ustreznimi dokazili (obrtno
dovoljenje, certifikat za izdelke domače
oziroma umetnostne obrti (izda ga Obrtno
– podjetniška zbornica Slovenije) in druga
dokazila,
– za prijavo pod točko 4H je potrebno
predložiti predlog postavitve in opisom urbane opreme.
2. Na javni razpis pod točko 2C se lahko prijavijo vse pravne osebe, samostojni
podjetniki, fizične osebe z registrirano dejavnostjo z naslednjo prodajno ali storitveno
ponudbo:
– prodaja okrasnega nakita domače obrti, keramičnih, glinenih in steklenih izdelkov
ter prodaja istrskih tipičnih spominkov in drugih izdelkov domače obrti (prodaja medu,
oljčnega olja, tartufov, suhega sadja ipd.)in
prodaja umetnin,
– prodaja slovenskih tipičnih spominkov
in izdelkov domače obrti (primer: kristal Rogaška, idrijska čipka …);
Namembnost je lahko tudi druga ponudba, ki predstavlja kvalitetno popestritev
območja, vendar bodo imeli prednost tisti
ponudniki, ki bodo ponujali ponudbo iz 1.
in 2. alineje.
Najemniki prodajnih mest pod točko 2C
so dolžni zagotoviti obratovanje:
– v obdobju od 1. 6. 2010–31. 8. 2010
najmanj 6 ur (npr. od 16.–22. ure),
– od 1. 9. 2010 do 30. 5. 2011 najmanj 4
ure oziroma so dolžni obratovanje prilagoditi
tako, da bodo na prodajnih mestih prisotni
v času prireditev, drugih raznih dogodkih
in ob vikendih. Odgovorna oseba Občine
Izola bo najemnike obveščala o dogodkih
ter preverjala obratovanje najemnikov. Ko-
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likor odgovorna oseba občine ugotovi, da
najemnik ne obratuje več kot 4-krat v dogovorjenem delovnemu času in da o tem ni obvestil odgovorne osebe ali v primeru kršitve
pogodbe o uporabi, se najemniku pogodba
prekine. Najemnik mora nemudoma vrniti
ključe prodajnega mesta in poravnati morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu.
V tem primeru uporabnik ni upravičen do
vrnitve najemnine. Prosto prodajno mesto
lahko uporabi naslednji prijavitelj iz prednostnega seznama prispelih prijav.
3. Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
4. Občina Izola v skladu z razpisom zagotavlja najemniku:
– prodajno mesto s stropno lučjo (stojnico ali hišico kot objekt, kjer je to v točkah od
1 do 4 določeno).
Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne
mize, stoli, dodatna streha nad glavo, in
dodatni animacijski program je v domeni
posameznega najemnika in ne Občine Izola.
Za kakršnokoli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem mestu in organizacijo animacijskega programa, mora najemnik
pridobiti predhodno soglasje Občine Izola.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje. Najemnik pod točko 3C in 4A
mora pri postavitvi objekta (kiosk, odprti sezonski gostinski vrt) upoštevati Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04)
ter Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) in
pridobiti vsa potrebna soglasja za postavitev
objekta.
III. Najemnina
1. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem prodajne hišice ali stojnice, kjer je to v točkah od 1 do
4 navedeno, razen pri točkah 1A, 2A, 2E,
3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 4E, 4G in 4H, kjer
je vključen najem javne površine.
Najemnina za prodajno mesto se poravna v 30 dneh po izstavitvi računa na
transakcijski račun Občine Izola, št.
01240-010000638, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku
je bistvena sestavina najemne pogodbe, če
najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnik bo stroške, ki jih obračuna
občina (elektrika, voda in najem gradbenih
omaric) plačeval mesečno na podlagi izdane fakture na osnovi dejanske porabe, ki se
ugotovi z odštevalnimi števci, oziroma na
drug ustrezen način.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno,
zaradi česar občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil
v najem po tem razpisu, najemnik ne sme
oddajati v podnajem.
Izbrani prijavitelj pod točko 4H (postavitev urbane opreme za trženje oglasnega
prostora na kopališču »Svetilnik«) v svojem
imenu in na svoj račun izdela in namesti
urbano opremo (predvidoma 8 klopi, 4 kabine za preoblačenje in 4 stojala za kolesa)
za trženje oglasnega prostora na Svetilniku
v skladu s soglasjem in po navodilih občine, prosto uporablja reklamne objekte za
oglaševanje, skrbi za vzdrževanje reklamnih
objektov in izvaja druge aktivnosti določe-
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ne s pogodbo. Nakup opreme in materiala,
ki je namenjen izvajanju same dejavnosti,
oziroma uporabi reklamnih površin s strani
izbranega prijavitelja, je strošek izbranega
prijavitelja in v nobenem primeru ne bremeni občine.
Izbrani prijavitelj je dolžan v času trajanja
pogodbenega razmerja plačevati občini takso po Odloku o občinskih taksah v Občini
Izola (Uradne objave 5/03, 21/04, 7/07).
2. Izhodiščna najemnina:
Začasna prodajna mesta pod 4C, 4G in
4H: 900,00 EUR / od 1. 6. 2010–31. 8. 2010
(strošek elektrike, vode, najem gradbenih
omaric se mesečno obračunava).
Začasna prodajna mesta pod 4D in 4F:
930,00 EUR / od 1. 6. 2010–31. 8. 2010
(strošek elektrike, vode, najem gradbenih
omaric se mesečno obračunava).
Začasna prodajna mesta pod 2C:
1.000,00 EUR /leto (strošek elektrike, vode,
najem gradbenih omaric se mesečno obračunava).
Začasna prodajna mesta pod 3B in
4B:1.050,00 EUR / od 1. 6. 2010–31. 8.
2010 (strošek elektrike, vode, najem gradbenih omaric se mesečno obračunava).
Začasna prodajna mesta pod 4E:1.110,00
EUR / od 1. 6. 2010–31. 8. 2010 (strošek
elektrike, vode, najem gradbenih omaric se
mesečno obračunava).
Za predmet pod 2B in 2E: 1.400,00 EUR/
od 1. 6. 2010-30. 9. 2010 (strošek elektrike,
vode, najem gradbenih omaric se mesečno
obračunava).
Za predmet pod 1A in 2D: 1.600,00 EUR/
od 1. 6. 2010-30. 9. 2010 (strošek elektrike,
vode, najem gradbenih omaric se mesečno
obračunava).
Za predmet pod 2A: 1.675,00 EUR/ od
1. 6. 2010-30. 9. 2010 (strošek elektrike,
vode, najem gradbenih omaric se mesečno
obračunava).
Za predmet pod 3C: 2.400 EUR/ od 1. 6.
2010-30. 9. 2010 (strošek elektrike, vode,
najem gradbenih omaric se mesečno obračunava).
Za predmet pod 4A: 2.600,00 EUR/leto
(strošek elektrike, vode, najem gradbenih
omaric se mesečno obračunava).
Za predmet pod 3A: 4.200,00 EUR/ od
1. 6. 2010-30. 9. 2010.
V skladu z 2. točko 44. člena Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 10/10 UPB2) DDV ni obračunan.
IV. Merila za ocenitev ponudb
1. Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so (točka 1 do
4, razen 2C, 3C, 4A):
Merila
1

Možne točke

Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 30 EUR= 1 točka
– največ 20 točk
– najemnina je enaka izhodiščni

20
0

2.

Prodaja izdelkov ali storitev:
– ponudba izdelkov oziroma storitev ustreza
– ponudba delno ustreza
– ponudba ne ustreza.

20
10
0

3.

Reference:
– večletno sodelovanje z občino (najem stojnice, hiške,
šotora),
– sodeluje prvič.

10
0

Maksimalno število točk:

50
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Na prednostni seznam prijaviteljev se
uvrstijo vsi prijavitelji, ki oddajo popolno prijavo glede na II. točko javnega razpisa, ob
upoštevanju zbranega števila točk glede na
merila, in sicer od prijavitelja z največjim
številom zbranih točk pa do prijavitelja z najmanjšim številom zbranih točk. Izbranih je
število prijaviteljev, kolikor je na razpolago
posameznih prodajnih mest.
V primeru, da dva ali več prijaviteljev
doseže isto število točk, bo imel prednost
pri izbiri prodajnega mesta prijavitelj, ki bo
ponudil višjo najemnino.
2. Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so (za predmet
pod točko 2C):
Merila

Možne točke

1

Zanimivost in kvaliteta ponudbe

do 20*

2

Reference:
– večletno sodelovanje z občino (najem stojnice, hiške,
šotora),
– sodeluje prvič

10
0

Maksimalno število točk:

30

* Komisija bo upoštevala le tiste prijave prijaviteljev, ki bodo ponujali izdelke navedene v točki
II/2 tega razpisa, pri čemer bo to merilo ocenjevala tako, da bodo prijavitelji, ki bodo priložili slikovni material (fotografije izdelkov ipd.) oziroma na kakšen drugačen način ustrezno predstavili
ponudbo izdelkov prejeli 20 točk, ostali ponudniki bodo prejeli po 4 točke manj po razvrstitveni
lestvici.

Na prednostni seznam prijaviteljev se
uvrstijo vsi prijavitelji, ki oddajo popolno prijavo glede na II. točko javnega razpisa in čigar ponudba ustreza II/2 točki tega razpisa,
ob upoštevanju zbranega števila točk glede
na merila, in sicer od prijavitelja z največjim
številom zbranih točk pa do prijavitelja z najmanjšim številom zbranih točk. V primeru,
da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, bo o izboru odločal žreb. Izbranih je
število prijaviteljev, kolikor je na razpolago
posameznih prodajnih mest.
3. Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so (točka 3C
in 4A):

Merila
1.

2

Možne točke

Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 50 EUR = 1 točka
– največ 20 točk,
– najemnina je enaka izhodiščni.
Vsebina:
a) nivo gostinske ponudbe: značilna tradicionalna ponudba
primerna kraju in sezoni glede na obdobje: od 0 do 20 točk;
b) primernost in kakovost opreme (estetski videz strežne
površine ter opreme – mize, stoli, senčniki)*
Maksimalno število točk:

20
0

do 20
do 20
60

* Na javni površini, ki je predmet oddaje, se postavi odprt sezonski gostinski vrt, priključen na
obstoječe komunalne priključke. Elementi opreme vrtov morajo biti primerni spomeniško varstvenim in arhitekturnim kakovostim navedenih prostorov. Materiali morajo biti kakovostni. Komisija
bo to merilo ocenjevala tako, da bo prijavitelju, ki bo predložil skico gostinskega vrta in fotografije
opreme (mize, stoli, senčniki), ki bo najbolj usklajena s kioskom ter primerna odprtemu prostoru
dodelila 20 točk, ostali ponudniki bodo prejeli po 4 točke manj po razvrstitveni lestvici.

Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim številom zbranih točk. V primeru, da
dva ali več prijaviteljev doseže isto število
točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega

mesta prijavitelj, ki bo ponudil višjo najemnino.
3. Merila točkovanja za predmet pod točko 4H:
Merili pri ocenjevanju prispelih ponudb
sta:
– višina ponujene najemnine (maks 70
točk)
– dosedanje izkušnje prijavitelja (reference):
– največ 20 točk za število kopališč
v katerih prijavitelj že izvaja dejavnost trženja (za vsako navedeno kopališče prijavitelj
prejme 2 točki),
– prijavitelj je že izvajal dejavnost trženja oglasnih površin na območju Svetilnika
(10 točk).
Točkovanje ponudb po predpisanih merilih je v prilogi k razpisni dokumentaciji. Na
podlagi izračuna in ocene strokovne komisije se sklene pogodba s prijaviteljem, ki doseže najvišje število točk. V primeru, da dva
prijavitelja dosežeta enako oceno, bo izbran
tisti, ki bo ponudil višjo najemnino.
4. Občina Izola si pridržuje pravico, da
na posameznih lokacijah ne izbere nobenega izmed ponudnikov in kadarkoli lahko
ustavi postopek oddaje nepremičnin in opreme oziroma prostorov v najem.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave, prijave pod
izhodiščno mesečno ali letno najemnino in
prijave prijaviteljev, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 15. 5. 2010 (datum poštnega žiga) na
naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola ali osebno, v sprejemno pisarno
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako
»Javna ponudba najem prodajnih mest – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene
prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija imenovana s sklepom župana, št. 011-5/2010
z dne 19. 2. 2010.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 19. 5. 2010, ob 15. uri v sejni sobi Občine Izola, Postojnska 3. Ponudbe se bodo
odpirale in obravnavale po vrstnem redu,
po katerem so bile predložene. Na odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala
popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb komisija ne
bo upoštevala. V primeru, da bo komisija
pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba
ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Komisija pozove ponudnika, ki je oddal
nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe,
če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za
dopolnitev te ponudbe je pet dni od prejema
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poziva za dopolnitev. Če prijavitelj v tem
roku ponudbe ne dopolni, se vloga zavrže
kot nepopolna.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za gospodarske
javne službe, gospodarstvo, turizem in promet po prejemu zapisnika komisije predloži
županu v podpis sklep o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem prijaviteljem. Prijavitelji
bodo s sklepom župana o izbiri obveščeni
najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama. Zoper sklep o izboru
ni pritožbe.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po
opravljeni izbiri. Če izbrani prijavitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo občina
sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim prijaviteljem. Morebitnim neizbranim prijaviteljem se varščina vrne na pripisan račun
v roku 30 dni.
IX. Neuspešno javno zbiranje ponudb
in prekinitev
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izhodiščna mesečna
ali letna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti prijavitelje v osmih
dneh od odpiranja prispelih ponudb.
Občina si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od
ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in opreme oziroma
prostorov v najem.
X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka
roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni
strani Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih
ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/66-00, vsak dan
v času uradnih ur.
Občina Izola
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Javne dražbe
Ob-2936/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09)
objavljata
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
II. Opis predmeta prodaje: predmet razpolaganja je nepremičnina z identifikacijsko
št. 202, vpisana v vložek št. 3987/6, k.o. Vič,
ki v naravi predstavlja 2-sobno stanovanje
št. 2 v I. nadstropju s kletno shrambo št. 2,
skupne površine 57,47 m2, na naslovu Reška ulica 17, Ljubljana. Stanovanje je v lasti
Republike Slovenije do celote in je prosto
bremen. Stanovanje je prazno.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine je: 87.000
EUR.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno
ceno je 1.000 €.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo). Te stroške nosi kupec.
3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe,
ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine v višini 10% od izklicne cene na
podračun Izvrševanja proračuna Republike
Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na
št. 18 10995-7221002-27112010.
Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe.
Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim
dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso
uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj.
najugodnejši dražitelj mora pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh po zaključku
javne dražbe. Plačilo kupnine je v 8 dneh
po podpisu pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18
10995-7221002-27112010, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Plačilo
celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
5. Če kupec v roku, ki je določen v 4.
točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev.
6. Prenos lastništva se opravi po plačilu
kupnine.

IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev ter telefonsko številko in
e-mail;
– pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec);
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih;
– potrdilo o plačani varščini;
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– predloži izvirnik osebnega dokumenta;
– fotokopijo davčne številke;
– potrdilo o plačani varščini;
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine;
– ime in priimek, točen naslov (ulica,
hišna številka, poštna številka), telefon in
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim
pooblastilom.
Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo
o vplačani kavciji, izdano s strani banke, iz
katerega je razviden točen čas izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega računa za primer vračila kavcije ter vsa ostala
zahtevana potrdila in dokumente.
Komisija bo potrdila vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije
izločeni iz postopka.
V. Postopek: javna dražba se bo izvedla dne 19. 5. 2010, ob 11. uri, v sejni sobi
na naslovu: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, stavba C,
pritličje.
VI. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani
predsednika dražbene komisije nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni javni
dražbi sklene pogodbo o prodaji zemljišča.
Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja Onkološkega inštituta Ljubljana
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.

Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
prodajne pogodbe v navedenem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
Prodajalec v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV.
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega premoženja s soglasjem
predstojnika upravljavca lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi. V tem primeru se dražiteljem vrne
vplačana varščina brez obresti.
VIII. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek
kupoprodajne pogodbe na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Zaloška cesti 2, 1000 Ljub
ljana, po e-mailu ali po pošti.
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana,
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana. Kontaktna
oseba je Špela Svoljšak, univ. dipl. prav., tel.
01/58-79-110 in je dosegljiva vsak dan od
dneva objave do dneva javne dražbe, med
9. in 15. uro.
Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/58-79-110.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 478-6/2007
Ob-2945/10
Na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in spremembe), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje
Stavbni zemljišči na Slovenskem Javorniku – Strelska ulica, parc. št. 2199/1, travnik, v izmeri 985 m2, in 2199/2, njiva, v izmeri 371 m2, obe vpisani pri vložni št. 960,
k.o. Jesenice.
Zemljišči se prodajata izključno skupaj.
Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2,
k.o. Jesenice, nista komunalno opremljeni,
vendar v neposredni bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in
plinovod). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste – na
Strelsko ulico. Za komunalno opremljenost
predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam
– na lastne stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št. 2199/1 in
2199/2, k.o. Jesenice, v območju J2/S15/1
– e, območje za stanovanja. Podrobnejša
namenska raba: e – enodružinska zazidava.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča)
– Prodajna pogodba v pisni obliki.
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IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za zemljišči:
– s parc. št. 2199/1, k.o. Jesenice, znaša
59.100,00 EUR (brez DDV),
– s parc. št. 2199/2, k.o. Jesenice, znaša
22.260,00 EUR (brez DDV),
skupaj znaša 81.360,00 EUR (brez
DDV).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8
dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe,
podpisane s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena varščina se všteje v kupnino.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 19. 5. 2010, ob
14. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo
morajo dražitelji položiti varščino za zemljišči
s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice,
v višini 8.136,00 EUR (10% izklicne cene)
na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt
pri Banki Slovenije, št.: 01241-0100007593,
sklic 18 75400-7221002-47860710 s pripisom »varščina za javno dražbo – zemljišči
s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice;
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov
transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2,
k.o. Jesenice, se prodajata izključno skupaj
in po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost in stroške sklenitve pravnega
posla plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut
pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti
na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS), iz
katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom,
staro največ 15 dni, šteto od dneve objave
razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga
izda institucija v njegovi državi enakovredna
instituciji, od katere se zahteva potrdilo za
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slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneve objave razpisa:
– da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.;
– da ponudnik ni v postopku osebnega
stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS
in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične
osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
5. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po
zaključku javne dražbe sporoči podatke
o davčni številki oziroma ID številki za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več
dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko, s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in spremembe).
IX. Dodatne informacije o zemljiščih
Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo zemljišč lahko pokličete na tel. št.
04/586-92-80, in sicer v času uradnih ur, od
dneva objave javne dražbe do 18. 5. 2010.
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz
VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na
voljo na spletni strani Občine Jesenice
(www.jesenice.si – razpisi).
Občina Jesenice
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Razpisi delovnih mest
Št. 33/10
Ob-2928/10
Svet Inštituta za matematiko, fiziko in
mehaniko na podlagi 79. člena Statuta Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko
ter 35. člena Zakona o zavodih razpisuje
mesto
direktorja inštituta.
Kandidat mora poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
zahteve:
– da ima naziv visokošolskega učitelja ali
raziskovalnega sodelavca s področja dejavnosti inštituta,
– da je predložil program razvoja raziskovalne organizacije.
Rok za prijave, ki jih sprejema pisarna IMFM, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, je
21. maj 2010 – »Razpis za direktorja«.
Kandidate bomo o izidu obvestili v 30
dneh po koncu zbiranja ponudb.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko
Št. 110-21/2009
Ob-2931/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08
Odl. US in 91/09):
– 6 prostih mest okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter

– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2954/10
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08)
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Ines Bukovič razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega po
močnika pri notarki Ines Bukovič iz Maribora.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, morajo prijavljeni kandidati imeti
vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravni-

ških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega najmanj eno leto
pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na
državnem tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po
objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-2978/10
Skladno s 34. členom Statuta Doma starejših Šentjur, Svet Doma starejših Šentjur,
na podlagi sklepa z dne 23. 4. 2010, objavlja
razpis za delovno mesto
direktorja Doma starejših Šentjur.
Za direktorja je po določilih Statuta Doma
starejših Šentjur lahko imenovan kandidat,
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.
Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo
direktorju začel teči z dnem, ko bo izdano
soglasje k imenovanju, ki ga poda minister,
pristojen za socialno varstvo.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami in pisnimi dokazili na naslov: Svet
Doma starejših Šentjur, Svetinova ulica 1,
3230 Šentjur, s pripisom »za razpis direktorja«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri
obveščeni v zakonitem roku. Svet Doma
prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo
obravnaval.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljivi
kot nevtralni za ženske in moške.
Dom starejših Šentjur
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Druge objave
Št. 241-1/10-2
Ob-2918/10
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad po sklepu Nadzornega sveta
Sklada z dne 26. 3. 2010, na podlagi 23.
in 26.č člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah
mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št.
96/07 – UPB2, dalje: ZNSVS), Pravilnika
o podrobnejših pogojih, merilih in postopku
za dodelitev subvencij mladim družinam za
najem tržnih stanovanj (Uradni list RS, št.
66/07), sklepa Vlade Republike Slovenije št.: 35201-4/2007/6 z dne 19. 7. 2007,
148. in 160. člena Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, 63/03, 18/04 – ZVKSES,
47/06 – ZEN, 9/07 Odl. US: P-31/06-4,
18/07 Skl. US: U-I-70/04-18, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl. US: U-I-128/08-23,
Up-933/08-18; dalje: SZ-1) ter 14. člena
Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, 119/00 in 28/01),
objavlja
javni poziv
za dodelitev subvencij mladim družinam
za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja in subvencioniranje tržnega
najema stanovanj za leto 2010
1. Splošne določbe
1.1. Namen poziva
Namen tega javnega poziva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada (v nadaljevanju: Sklad) je opredeliti
postopke in merila za oddajo vlog za:
– dodelitev letnih subvencij upravičenim
prosilcem – mladim družinam kot spodbuda
za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali
spremembo namembnosti za bivanje v primernih nepremičninah in
– subvencioniranje najemnin mladim družinam, ki najemajo stanovanja na trgu,
pri čemer Sklad obravnava vse vloge in
dodeljuje subvencije glede na veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, določila tega
poziva in splošne akte svojega poslovanja.
1.2. Opredelitev osnovnih pojmov
Subvencija je po tem zakonu znesek, ki
vsako leto pripada mladi družini na družinskega člana kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
Mlada družina je življenjska skupnost
obeh ali enega izmed staršev z enim ali več
otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj
en otrok v koledarskem letu javnega poziva
Sklada, še ni šoloobvezen. Status mlade
družine ugotavlja Sklad skladno s predpisi
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih veljavnimi v Republiki Sloveniji.
Za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mlade družine se šteje prvi nakup,
gradnja, rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali tržni najem stanovanja, če
stanovanje ustreza površinskim normativom, ki jih predpisuje 10. člen SZ-1 in če
mlada družina nima v lasti drugega primernega stanovanja.

1.3. Upravičenci do subvencij
Za dodelitev subvencije lahko zaprosijo:
– državljani Republike Slovenije in
– ob izpolnjevanju pogojev vzajemnosti,
skladno s 160. členom SZ-1, državljani drugih članic Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.
1.3.1 Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti;
– pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje pridobljeno in pravnomočno po 1. 3.
2006 in izpolnjuje preostale pogoje ZNSVS
in tega poziva;
– pripada mladi družini največ osem let,
pri čemer se status mlade družine ugotavlja
le ob prvi dodelitvi subvencije, število članov
mlade družine in zgornja meja dohodka mlade družine pa enkrat letno pred dodelitvijo
vsakokratne subvencije;
– v primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006, 2007, 2008 ali 2009 že
pridobila pravico do subvencije, mora izpolnjevati le dohodkovni kriterij, ugotavlja pa se
tudi število družinskih članov.
1.3.2. Subvencioniranje tržnega najema
stanovanja
– Upravičena je mlada družina, ki si po
uspešno zaključenem študiju vsaj enega
od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje
z najemom tržnega stanovanja, pri čemer
ta roditelj v letu 2010 ne dopolni starosti 28
let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna
meja podaljša za dve leti. Za mlajšo od
28 let se šteje oseba, ki je rojena po 1. 1.
1983, za mlajšo od 30 let pa oseba rojena
po 1. 1. 1981.
– Vlogi mora biti priložena sklenjena
najemna pogodba za tržno stanovanje, pri
čemer se šteje, da je pogodba sklenjena
z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni
stranki. Najemna pogodba mora vsebovati
podatka o površini stanovanja in višini najemnine.
1.3.3. Splošni – enotni kriteriji upravičenosti do subvencij
Prosilci, ki bodo prvič oddali vloge za
dodelitev subvencije za leto 2010, morajo
izpolnjevati vse tri v nadaljevanju naštete
kriterije za upravičenost do subvencij.
a) Kriterij mlade družine
Mlada družina je življenjska skupnost
obeh ali enega izmed staršev z enim ali
več otroki, posvojenci oziroma pastorki, pri
čemer vsaj en otrok v koledarskem letu javnega poziva Sklada še ni šoloobvezen. Za
otroka, ki še ni šoloobvezen, se za dodelitev
subvencij za leto 2010 šteje otrok, rojen po
(vključno) 1. 1. 2005 do vključno zadnjega
dne za oddajo vlog po tem javnem pozivu,
to je 22. 5. 2010.
b) Dohodkovni kriterij
Subvencija pripada mladi družini, katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko
leto (to je 2008) ne presegajo v spodnji tabeli navedenih odstotkov od povprečne neto
plače, ki je v Republiki Sloveniji v letu 2008
znašala 10.797,60 EUR:

1.
2.
3.
4.
5.

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

250%
315%
370%
425%
470%

26.994,00 EUR
34.012,44 EUR
39.951,12 EUR
45.889,80 EUR
50.748,72 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana mlade
družine se lestvica iz prejšnjega odstavka
nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih
točk.
Pri ugotavljanju neto dohodkov se upoštevajo vsi obdavčljivi dohodki in prejemki,
zmanjšani za davke in obvezne prispevke
za socialno varnost, ki so razvidni iz dokončnih dohodninskih odločb in iz drugih
dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov.
c) Kriterij namembnosti
Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti
pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno
prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje,
pridobljeno in pravnomočno po vključno
1. 3. 2006 do vključno 22. 5. 2010, če izpolnjuje preostale pogoje tega poziva.
Do subvencioniranja tržnega najema je
upravičena mlada družina, ki si po uspešno
zaključenem študiju vsaj enega od staršev
rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom
tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj
v letu 2010 ne doseže starosti 28 let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega
študijskega programa se starostna meja
podaljša za dve leti. Do subvencije tržnega najema ni upravičena mlada družina, ki
sklene najemno pogodbo z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev
do drugega dednega reda po predpisih, ki
urejajo dedovanje.
1.3.4. Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij
Pravice do subvencije nakupa, gradnje,
rekonstrukcije ali spremembe namembnosti
ter pravica do subvencije tržnega najema se
med seboj izključujejo.
1.4. Višina subvencije in razpoložljiva
sredstva
1.4.1 Višina subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom,
gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti
Skladno z določili 26.f člena ZNSVS
in sklepa Vlade Republike Slovenije št.:
35201-4/2007/6, z dne 19. 7. 2007, ter objave v Uradnem listu Republike Slovenije št.
70/07, z dne 9. 8. 2007, znaša subvencija za
leto 2010 v primeru prvega reševanja stanovanjskega vprašanja mlade družine z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo
namembnosti 300 EUR na člana te mlade
družine.
V primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006 ali s sklepom ali z odločbo
v letu 2007 ali v letu 2008 ali v letu 2009 že
pridobila pravico do subvencije, ji za leto
2010 pripada subvencija glede na število
članov te mlade družine, in sicer v višini 300
EUR na družinskega člana.
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Število družinskih članov za leto 2010 se
ugotavlja na zadnji dan oddaje vlog po tem
javnem pozivu, to je 22. 5. 2010.
Na datum iz prejšnjega odstavka se nerojeni ali nepravnomočno posvojeni otroci
za potrebe tega javnega poziva ne štejejo
za družinskega člana.
1.4.2 Višina subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja s tržnim najemom
V primeru tržnega najema se subvencija
prizna največ v višini razlike med najemnino,
kakršna bi za najeto stanovanje znašala po
predpisih, ki urejajo neprofitne najemnine,
in priznano tržno najemnino za primerno
stanovanje, kar dokazuje prosilec z najemno
pogodbo, sklenjeno pred zaključkom študija
ali najkasneje v roku 90 dni po uspešno zaključenem študiju.
Najemno stanovanje se razvrsti v pripadajočo statistično regijo glede na naslov
najemnega stanovanja.
Pri izračunavanju subvencije se upošteva dejanska površina stanovanja, ki izhaja iz
najemne pogodbe. Če površina najemnega
stanovanja presega spodaj naveden površinski normativ, se upošteva zgornja meja,
pri čemer se uporabljajo površinski normativi iz prvega odstavka 14. člena Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06
in 11/09), ki se nanašajo na stanovanja brez
plačil lastne udeležbe in varščine, ter so naslednje (določba tretjega odstavka 6. člena
Pravilnika o podrobnejših pogojih, merilih
in postopku za dodelitev subvencij mladim
družinam za najem tržnih stanovanj (Uradni
list RS, št. 66/07):
– za 2-člansko gospodinjstvo do 45 m2;
– za 3-člansko gospodinjstvo do 55 m2;
– za 4-člansko gospodinjstvo do 65 m2;
– za 5-člansko gospodinjstvo do 75 m2;
– za vsakega nadaljnjega člana mlade
družine se površina stanovanja poveča za
10 m2.
Če je pogodbeno določena tržna najemnina za m2 nižja od spodaj določene neprofitne najemnine, subvencija mladi družini
ne pripada.
Za potrebe izračuna subvencije za tržni najem znaša neprofitna najemnina 3,00
EUR za m2 stanovanjske površine.
Najvišje priznane tržne najemnine za
kvadratni meter stanovanjske površine in
priznane subvencije, glede na delitev države
na statistične regije, znašajo:

Regija

Priznana tržna najemnina
za m2 stanovanjske
površine
(v EUR)

Najvišja dovoljena subvencija
najema za m2 stanovanjske
površine
(v EUR)

Osrednjeslovenska

7,0

4,0

Obalno-kraška

6,5

3,5

Goriška

6,5

3,5

Podravska

6,0

3,0

Gorenjska

5,5

2,5

Savinjska

5,0

2,0

Jugovzhodna
Slovenija

5,0

2,0

Spodnjeposavska

4,0

1,0

Koroška

4,0

1,0

Notranjsko-kraška

4,0

1,0

Pomurska

4,0

1,0

Zasavska

4,0

1,0

1.4.3 Razpoložljiva sredstva za subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo,
spremembo namembnosti ali tržnim najemom za leto 2010
V Proračunu Republike Slovenije za leto
2010 (Uradni list RS, št. 99/09) so na proračunski postavki pri Ministrstvu za okolje in
prostor, predvidena sredstva za subvencije,
ki so predmet tega poziva in bodo na Sklad
prenesena s pogodbo o zagotovitvi sredstev
za subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja odobrenim na podlagi javnih pozivov za leto 2006,
2007 2008 in 2009 in o zagotovitvi sredstev
za dodelitev subvencij po javnem pozivu za
leto 2010. V primeru, da obseg razpoložljivih
sredstev ne bo zadoščal za vsa potrebna
izplačila, bo manjkajoča sredstva zagotovilo
Ministrstvo za okolje in prostor Republike
Slovenije.
2. Pogoji in postopek za pridobitev subvencij
2.1. Osnovni pogoji
Osnovne pogoje za pridobitev subvencij določa veljavna zakonodaja Republike
Slovenije in Evropske unije. Sklad se za
ugotovitev vseh vprašanj v ugotovitvenem
postopku ob obravnavi vlog opira predvsem
na določila 26.a do 26.i člena ZNSVS-B ter
na zgoraj navedeno.
Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti prvenstveno upošteval namen dodelitve subvencije in skladnost načina reševanja prvega
stanovanjskega vprašanja s SZ-1.
Sklad si ob tem pridržuje pravico, da:
– za ugotovitev upravičenosti posamične
vloge od prosilca zahteva dodatna dokazila, s katerimi lahko pojasni oziroma izkaže v vlogi navedena dejansko in pravno
stanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev
subvencije;
– pri ugotavljanju upravičenosti vlog na
splošnem nivoju zaprosi za mnenje o splošni uporabi posameznih zakonskih določb
ZNSVS in druge zakonodajno pristojne organe v Republiki Sloveniji.
2.2. Način ugotavljanja upravičenosti
2.2.1. Ugotavljanje »prvega reševanja«
stanovanjskega problema
Sklad izvede tako, da:
– ustreznost ugotovi tudi na podlagi vlogi priložene pisne izjave polnoletnih članov
mlade družine, da kot mlada družina prvič
skupno rešujejo stanovanjski problem oziroma da nimajo zadovoljivo ter v skladu
z določili SZ-1 in podzakonskimi predpisi
rešenega stanovanjskega vprašanja. Kot
dokazilo za ugotavljanje »prvega reševanja« stanovanjskega vprašanja oziroma
nezadovoljivo rešenega vprašanja bivanja,
morajo prosilci k vlogi priložiti sledeča dokazila.
Izjava polnoletnega prosilca in morebitnih drugih polnoletnih članov mlade družine, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje
oziroma, da nimajo zadovoljivo rešenega
tega vprašanja ter, da nepremičnina, v kateri
trenutno stalno biva prosilec in člani njegove
družine, ni v lasti (tudi solastnini) članov te
mlade družine.
Izjava mora biti nepogojna in je podana
pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo. Vsak podpis na izjavi mora biti overjen.
Izjava je sestavni del razpisne dokumentacije. Kot ustrezne bodo štele le izjave na
predpisanem obrazcu. Izjavo z overjenimi
podpis v originalu prosilec priloži vlogi do
22. 5. 2010.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prosilec mora v vlogi navesti podatke
o morebitnem dejanskem (še zemljiško
knjižno neurejenem) ali zemljiškoknjižno
urejenem lastništvu nepremičnin za prosilca in morebitne polnoletne člane družine
z izjavo, da drugih nepremičnin kot dejanski
ali zemljiškoknjižni lastniki ne posedujejo,
oziroma jih niso kakorkoli trajno odsvojili
po dnevu objave tega razpisa, to je 30. 4.
2010.
Za izračun primernosti stanovanjske površine se po pravilniku za subvencije upošteva naslednja tabela:
število družinskih
članov
m²

2

3

4

5

45

55

65

75

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se prizna 10 m2.
– V primeru subvencioniranja tržnega
najema preuči tudi pisno vlogi priloženo izjavo polnoletnih članov mlade družine, da
najemna pogodba ni sklenjena z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev do drugega dednega reda po predpisih,
ki urejajo dedovanje,
– za potrebe subvencij za mlade družine preverja resničnost v vlogi navedenih
podatkov. Navajanje neresničnih podatkov
v vlogi je lahko kaznivo dejanje goljufije in
bo kazensko preganjano,
– preveri tudi pisne navedbe o lastništvu
nepremičnin za vse polnoletne člane mlade družine z izjavo, da drugih nepremičnin
kot dejanski ali zemljiškoknjižni lastniki ne
posedujejo.
2.2.2. Posebna opozorila
Enostarševske mlade družine morajo izrecno navesti, da se statusno opredeljujejo
kot take.
Sklad bo v primeru ugotovljenih kršitev
iz prejšnjih alinej zneske subvencije izterjal
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti zgoraj
navedenih dokumentov upošteval prvenstveno namen dodelitve subvencije in skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1 ter vložitev vloge
zaradi zagotovitve primernega stanovanja
mladi družini.
2.3. Nakazilo subvencij
Sklad bo obravnaval vse popolne vloge.
V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena,
bo Sklad izdal sklep o odobritvi subvencije.
Sklad bo odobrene zneske subvencij nakazal na osebni račun prosilca, naveden
v posamezni vlogi, in sicer predvidoma po
pravnomočnosti izdanih posamičnih upravnih aktov in prejemu sredstev iz 1.4.3 tega
razpisa skladno z določbami pogodbe o zagotovitvi sredstev za dodelitev subvencij po
javnem pozivu za leto 2010.
Če je najemna pogodba za tržno stanovanje sklenjena za čas, krajši od dveh
let, pripada mladi družini subvencija za to
stanovanje le za čas veljavnosti te najemne
pogodbe.
Če mlada družina v dveletnem roku, določenim z odločbo o priznanju pravice do
subvencije, prekine najemno razmerje in
sklene novo najemno pogodbo, ji v času
prekinitve najemnega razmerja subvencija
ne pripada. Pripada pa ji za čas sklenitve
nove najemne pogodbe, vendar največ do
izteka roka, določenega z odločbo iz prejšnjega stavka.
Upravičencu do subvencij v primeru najema se nakazujejo subvencije trikrat letno

na njegov transakcijski račun, in sicer za
pretekle štiri mesece.
Upravičenec je dolžan Skladu v osmih
dneh pisno sporočiti vsako spremembo, ki
bi lahko vplivala na pravico do subvencije in
višino subvencije.
Sklad po uradni dolžnosti po izteku enega leta preveri, če mlada družina še izpolnjuje dohodkovne kriterije za subvencioniranje najema.
3. Navodila za oddajo vloge in obravnava vlog
3.1. Obrazec vloge:
Prosilec predloži vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Sklada, ki
je sočasno z javnim pozivom objavljen na
spletni strani www.ssrs.si. Vloga mora biti
v celoti izpolnjena čitljivo in biti podpisana
s strani vseh polnoletnih članov mlade družine ter dopolnjena z zahtevanimi prilogami.
Seznam obveznih prilog za posamezen namen vloge je določen v vlogi. Priloga – Izjava mora biti podana z overjenimi podpisi
in v originalu.
Mlada družina oziroma član družine lahko z isto prodajno pogodbo ali istim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem kandidira
samo z eno vlogo.
V primeru, da bo Sklad prejel dve vlogi,
v katerih bodo nastopali isti člani mlade družine, bosta obe vlogi zavrženi.
Obrazec vloge lahko zainteresirani prosilci brezplačno dobijo tudi na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, v Ljubljani, na Poljanski
cesti 31, v času uradnih ur, kolikor si ga ne
natisnejo s spletne strani Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada,
www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si,
kjer se nahaja pod rubriko Subvencije mladim družinam.
3.2. Oddaja vloge:
Zainteresirani prosilci lahko izpolnjeno vlogo oddajo od 3. 5. 2010 do vključno
22. 5. 2010, s priporočeno pošiljko, na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – vloga za
subvencijo – 2010«.
Sklad vsako leto pred izplačilom s sklepom ugotavlja upravičenost do subvencije
in morebiten obstoj kršitev iz točke 1.3.4.
»Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij«.
Vsaka mlada družina oziroma njeni družinski člani lahko oddajo le eno vlogo, v kateri so navedeni vsi člani mlade družine,
ki jih ob vlogi uveljavlja. V primeru, da bo
Sklad prejel vlogo, iz katere bo razvidno,
da so v njej navedene osebe, ki so vlogo
že oddale, bo dodatno preučil upravičenost
uveljavljanja posameznega družinskega člana v posameznih vlogah.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje
vloge, medtem ko mora vloga, oddana z navadno pošto, na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, prispeti najpozneje
do 22. 5. 2010.
Sklad bo obravnaval vse prejete popolne
vloge po uri in datumu oddaje priporočene
pošiljke, v primerih, da vloga ne bo popolna
pa po uri in datumu oddaje popravka oziroma dopolnitve predhodno oddane, vendar
še nepopolne vloge.
Zaradi navedenega vam izrecno svetujemo, da si pri oddaji popolne vloge ali popravka oziroma dopolnitve vloge zagotovite
s strani poštnega urada na vaši pošiljki na-
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vedbo ure in datuma oddaje te pošiljke, saj
bo Sklad v primeru, da to iz prejete pošiljke
ne bo nedvoumno in jasno razvidno štel,
da je vloga prispela kot zadnja v dnevu
dospetja.
Prosilci, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem pozivu za leto 2009 v obdobju
od vključno 24. 5. 2009 do vključno 31. 12.
2009, lahko oddajo vlogo v okviru javnega
poziva za leto 2010. Navedene prejete vloge bodo obravnavane pod pogoji in po postopku javnega poziva za leto 2009.
Prosilci, ki bodo izpolnili zahtevane pogoje v javnem pozivu za leto 2010 v obdobju
od zaključka javnega poziva za leto 2010,
to je od 23. 5. 2010 do 31. 12. 2010, bodo
lahko oddali vlogo v okviru javnega poziva
za leto 2010 ob javnem pozivu za leto 2011.
Navedeno ne velja za prosilce, ki želijo uveljavljati subvencijo na podlagi tržnega najema. Prosilci, ki uveljavljajo subvencijo na
podlagi tržnega najema, ne morejo subvencijo uveljavljati za obdobje pred 1. 1. 2010.
Za vse pošiljke oddane izven Republike Slovenije morajo prosilci poslati na faks
Sklada, številka 01-4710-503, kopijo potrdila o oddaji pošiljke na pošto, iz katere sta
razvidna ura in datum oddaje priporočene
pošiljke ter kopijo celotne vsebine poslane
pošiljke.
3.3. Obravnava vlog:
Vloge, ki bodo oddane pred rokom, za
oddajo ne bodo sprejete in odprte ter bodo
vrnjene naslovniku.
Vloge morajo biti oddane na zgoraj navedenem obrazcu, sicer ne bodo upoštevane
ter bodo s sklepom zavržene kot nepravilne
in nepopolne.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje
vloge, medtem ko mora vloga, oddana z navadno pošto, na Sklad prispeti najpozneje
do 22. 5. 2010. Vloge oddane z navadno
pošto, ki ne bodo prispele v roku oziroma
vloge, ki bodo oddane po 22. 5. 2010, se
s sklepom zavržejo kot prepozne.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
iz tega poziva, bodo s sklepom zavrnjene
kot neustrezne.
V primeru, da vloga ne bo popolna, bo
prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke
ali dopolnitve vloge) pozvan za dopolnitev
vloge. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo. Vloga, ki v zahtevanem roku ne bo dopolnjena oziroma
spremenjena, se kot nepopolna s sklepom
zavrže.
4. Pomembna opozorila
Šteje se, da:
– so prosilec oziroma vsi polnoletni člani
mlade družine, ki se je prijavila na ta poziv,
seznanjeni z vso vsebino poziva, izhajajočo
iz besedila in drugih listin, ki so priloga tega
poziva ter, da se z njo v celoti strinjajo;
– so zainteresirani prosilci, ki so oddali
vlogo na način, določen v 3. odseku tega
poziva ter so z oddajo vloge podali pisno
izjavo, da so seznanjeni z vsebino poziva in
vsebino vseh listin, ki so priloge tega poziva,
da se z njo strinjajo in pogoje poziva v celoti
sprejemajo;
– se prosilci strinjajo z zbiranjem in obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem
tega poziva v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov oziroma da za to
pooblaščajo Sklad na način, za katerega se
opredelijo v obrazcu vloge;
– prosilci izjavljajo, da so vse informacije
navedene v vlogi in priloženih dokumentih
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resnične in popolne. Vsaka kopija priloženih
dokumentov je resnična kopija originalnega
dokumenta – izvirnika;
– se prosilci zavedajo in izjavljajo, da
so seznanjeni, da je vsako krivo navajanje
neresničnih podatkov v predloženi vlogi po
pravnem redu Republike Slovenije kaznivo
dejanje;
– bodo prosilci Sklad sprotno oziroma
najkasneje v roku 8 delovnih dneh po nastanku spremembe pisno s priporočeno
pošiljko, obveščali o vseh morebitnih spremembah podatkov, ki so jih navedli v vlogi
in priloženi dokumentaciji.
5. Ostalo
Nadzorni svet Sklada lahko po objavi
tega poziva sprejme obvezno razlago posameznih določb tega poziva ter spremeni
oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih Sklad objavi na enak način kot ta
poziv ter se uporabljajo od dne njihovega
sprejema.
Zoper posamični pravni akt, izdan s strani Sklada, je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, skladno s poukom
o pravnem sredstvu, navedenim v posamičnem pravnem aktu.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 362/2010
Ob-2914/10
Na podlagi 7. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Nacionalnega
inštituta za biologijo (v nadaljevanju: NIB),
natečajna komisija za Nagrade Miroslava
Zeia razpisuje
natečaj
za podelitev Velike nagrade Miroslava
Zeia NIB za raziskovalno delo
na področju ved o življenju
in okolju in Nagrade Miroslava Zeia
NIB za izjemne dosežke na področju
raziskovalne dejavnosti inštituta
in zato poziva ugledne raziskovalce, da
nominirajo kandidate za nagrade
I. Veliko nagrado Miroslava Zeia NIB za
raziskovalno delo na področju ved o življenju in okolju in Nagrado Miroslava Zeia NIB
za izjemne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti inšituta se podeljuje raziskovalcem iz Slovenije ali raziskovalcem, ki
so večji del raziskav, na katere se nanaša
nagrada, opravili v Sloveniji. Nagradi se podeljujeta za vrhunske dosežke na področju
osnovnih ali uporabnih raziskav, ki so primerljive s svetovno kvaliteto.
Obe nagradi se podeljujeta posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno
prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje.
Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za
raziskovalno delo se podeli mednarodno
uveljavljenim raziskovalcem za večji opus
znanstvenega dela, ki je nastal v več desetletjih.
Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne
dosežke se podeli za izjemne dosežke v zadnjih petih letih.
II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj NIB se v letu 2010
podeli največ ena Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo in največ
dve Nagradi Miroslava Zeia NIB za izjemne
dosežke.
III. Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za
raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 2.000 EUR neto in svečano
listino.
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Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne
dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 1.500 EUR neto in svečano listino.
IV. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade so:
– biografija kandidata, če je predlagana
za Veliko nagrado Miroslava Zeia;
– bibliografija kandidata (največ ena
stran A4) za zahtevano obdobje (Bibliografija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so
pomemben prispevek k znanosti, napisana
morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim
delom in morajo biti objavljena tako, da so
dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini);
– utemeljitev za podelitev Velike nagrade Miroslava Zeia NIB, naj poleg strokovne utemeljitve najpomembnejših dosežkov
kandidata na področju osnovnih ali uporabnih raziskav, vsebuje tudi kandidatovo
delovanje na drugih področjih, povezanih
z njegovim ožjim področjem delovanja (npr.
komunikacija znanosti, pedagoško delovanje …);
– strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja;
– soglasje kandidata za kandidaturo;
– vloga mora biti vložena v enem izvodu
(poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga
v elektronski obliki (pdf format)).
V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet NIB
imenoval izmed znanstvenih svetnikov na
NIB in slovenskih raziskovalcev na področju
ved o življenju in okolju v naslednji sestavi:
predsednica prof. dr. Marina Dermastia in
člani prof. dr. Alenka Malej, dr. Metka Filipič,
prof. dr. Milena Horvat in akademik prof. dr.
Robert Zorec.
Pri izbiri vrste nagrade komisija ni vezana na predlog predlagatelja. Komisija se
lahko odloči, da kakšne nagrade tudi ne
podeli.
Odločitev komisije bo javno objavljena
ob slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo
v drugi polovici 2010 na slovesni akademiji
ob 50. letnici NIB.
Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke
predstavili na predavanju na NIB.
VI. Vloge za nagrade Miroslava Zeia NIB
je potrebno poslati do 31. 5. 2010, v enem
izvodu na Nacionalni inštitut za biologijo,
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – predlog za Veliko nagrado
Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo«,
oziroma »Ne odpiraj – predlog za Nagrado
Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke«,
z navedbo pošiljatelja.
Nepravočasno prispele vloge ne bodo
obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo
pri kontaktni osebi Nacionalnega inštituta
za biologijo, Dunji Gogala, na elektronskem naslovu: dunja.gogala@nib.si in tel.
05/923-27-07.
Nacionalni inštitut za biologijo

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 17 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 18 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo
za prevzem navodila ponudniki naslovijo na:
SŽ, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po
faksu 01/29-14-833 ali po e-pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/29-14-439.
Rok za oddajo ponudb je 18. 5. 2010.
Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 1.7-488
Ob-2913/10
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1 Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: rezervni deli (negibne zaloge).
Lokacija: različna skladišča po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega:
– različne rezervne dele (negibno zalogo) za železniška vozila (lokomotive in
vagone); seznam bo priložen navodilu za
oblikovanje ponudb.

Št. 0006/10
Ob-2902/10
V skladu z 412. členom Zakona o gospodarskih družbah, likvidacijski upravitelj
družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji, Grajska ulica 2, Zagorje ob
Savi, objavlja

Ob-2979/10
Na podlagi sklepa direktorja družbe
z dne 22. 4. 2010, 3sigma d.o.o., Dunajska
cesta 101, 1000 Ljubljana, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic
Predmet dajanja ponudb je nakup: 474
delnic družbe CIMOS, avtomobilska industrija, d.d., Cesta Marežganskega upora
2, 6000 Koper, matična številka 5040302,
z oznako CIMR, kar predstavlja 1,34%
osnovnega kapitala družbe.
Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
1. Ponujeno ceno, ki mora biti izražena
s točno določenim evrskim zneskom.
2. Način in rok plačila.
3. Rok veljavnosti ponudbe. Ponudba
mora biti veljavna vsaj 14 dni od dneva ko
prispe na sedež prodajalca.
4. Ponudba se lahko nanaša na odkup
celotnega ali le na del ponujenega paketa
delnic.
5. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo
domače ali tuje pravne in fizične osebe. Če
je ponudnik pravna oseba, mora ponudbi
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.
Ponudbo je potrebno poslati na naslov:
3SIGMA d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000
Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici, s pripisom: Ne odpiraj – CIMR, najkasneje do
vključno 12. 5. 2010.
Prodajalec ne odgovarja za pravne in
stvarne napake na predmetu prodaje.
Na podlagi tega razpisa prodajalec ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu dela ali celotnega paketa delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
V primeru prodaje delnic bo izbrani ponudnik prejel pisno izjavo prodajalca o sprejemu ponudbe. Izbrani ponudnik se zavezuje,
da bo v roku 14 delovnih dni po prejemu izjave o sprejemu ponudbe s prodajalci sklenil
pisno pogodbo o prodaji delnic.
Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
vsak delavnik, od 10. do 12. ure, pri Leonu
Žiberni, tel. 01/401-20-50.
3sigma d.o.o.

poziv
za javno zbiranje ponudb v postopku
prodaje dolgoročne finančne naložbe
1. Prodajalec objavlja ta poziv z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega
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zbiranja ponudb za prodajo dolgoročne finančne naložbe.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je dolgoročna finančna
naložba, ki jo ima Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji v družbi Regionalni
center za razvoj Zagorje, d.o.o., Podvine
36, 1410 Zagorje ob Savi na podlagi pogodbe o dolgoročni vlogi z dne 4. 12. 1998
za izklicno vrednost 1,097.217,82 EUR.
Gre za dolgoročno vlogo v nominalni višini 1,664.997,50 EUR, ki zapade v plačilo
30. 6. 2019 z ohranjanjem njene realne vrednosti tako, da po stanju 1. 1. 2010, znaša
2,017.190,21 EUR.
Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom dolgoročne finančne naložbe bremenijo kupca.
Postopek prodaje dolgoročne finančne
naložbe bo potekal v eni fazi, s ceno kot
edinim kriterijem izbora.
3. Pogoji sodelovanja:
– Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem,
da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu
oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne
osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega
registra.
– Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
– Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne vrednosti, ki se vplača na račun družbe
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, št. 02338-0018070126, ki ga ima pri
NLB, d.d., Ljubljana ter k ponudbi predložiti
potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo
varščine je dne 28. 5. 2010 do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
4. Ponudniki morajo oddati zavezujoče
ponudbe, ki morajo vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo davčne in EMŠO številke pri
fizičnih osebah oziroma matične številke pri
pravnih osebah,
– navedbo predmeta ponudbe,
– ceno za nakup dolgoročne finančne
naložbe (kupnina), pri čemer le-ta ne more
biti nižja od izklicne vrednosti 1,097.217,82
EUR in da ponudba zavezuje ponudnika
30 dni,
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
5. K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene in številko transakcijskega
računa za vračilo varščine in naziv banke,
v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo,

– podatke o ponudnikovem statusu in
finančnem položaju. Ponudniki morajo priložiti najmanj letna poročila z računovodskimi
izkazi za zadnje poslovno leto,
– izjavo, da ponudnik nastopa v svojem
imenu in za svoj račun oziroma , če nastopa
v okviru povezanih družb, to razkriti.
6. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje
ponudbe z dokazili in prilogami na naslov:
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Grajska 2, Zagorje ob Savi, komisija
za izvedbo in nadzor postopka prodaje dolgoročne finančne naložbe. Rok za oddajo
ponudb je 28. 5. 2010 do 12. ure. Ponudba
mora biti predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb za prodajo
dolgoročne finančne naložbe – Ne odpiraj«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika
dva meseca po oddaji ponudbe.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela do 28. 5. 2010 do 12. ure, ne
glede na datum poštnega žiga. Ponudbe, ki
bodo prispele po roku, bo komisija zavrgla
in o tem obvestila ponudnika. Ponudba se
šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine
iz javnega razpisa. Pravočasne in popolne
ponudbe bo obravnavala Komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje dolgoročne
finančne naložbe.
7. Odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 2010
ob 8.30, v prostorih Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji. Odpiranje ponudb
je javno.
8. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje
ponudb. Edini kriterij je najvišja kupnina.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji. Kupec mora plačati
kupnino v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača
v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Prenos
dolgoročne finančne naložbe se opravi po
prejetem plačilu.
10. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
nekatere, da dopolnijo ponudbe ali na pogajanja. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb z enako ponujeno kupnino, lahko
komisija pozove ponudnike, k oddaji nove
ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine.
11. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom
je izključena. Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o. – v likvidaciji lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
ustavi začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel
razloge.
12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji dolgoročne finančne naložbe na sedežu Rudnika
Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji,
Grajska 2, Zagorje ob Savi pri likvidacijske-
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mu upravitelju družbe Francu Stošickiju, tel.
03/56-64-100 ali 041/699-142.
Likvidacijski upravitelj
Št. 414-05/2010-638
Ob-2915/10
Na podlagi določb Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 63. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), objavljamo
namero o ustanovitvi služnosti
in
javno zbiranje ponudb
za postavitev sončne elektrarne na
strehi Osnovne šole Križevci
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, tel.
02/584-40-40, faks 02/584-40-43, e-pošta:
info@obcina-krizevci.si.
2. Opis predmeta služnosti
Predmet služnosti je:
– postavitev sončne elektrarne na strehi
Osnovne šole Križevci v naselju Križevci
pri Ljutomeru, na ocenjeni površini 1197 m2
uporabne površine (površina strehe je opremljena s strešno kritino tipa ESAL 289 m2
in s azbestno cementno kritino SALONIT
908 m2). Vse mere so informativnega značaja in jih je treba preveriti na objektu.
Služnost obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno na objektu
strehe Osnovne šole v Križevcih in izvedbo
napeljave kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje navedenega objekta;
– pravico vzdrževati objekt iz prejšnje
točke v skladu s tehničnim napredkom in
razvojem;
– pravico imeti dostop do nepremičnine
in prehoda preko nje zaradi obratovanja in
vzdrževanja objekta in naprave.
Stvarna pravica služnosti se ustanavlja
za dobo do 30 let od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora vzpostaviti računalniški sistem,
preko katerega lahko osnovnošolci dnevno
preverjajo, kaj se dogaja z fotonapetostnimi
moduli na strehi, izvesti sanacijo obstoječe
strehe pokrite z azbestno kritino z vsemi
potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli ter
strelovodom na delu osnovne šole, namenjenem postavitvi fotonapetostnih modulov.
Izhodiščno letno nadomestilo: v višini
4% od prihodkov iz naslova prodaje pro
izvedene električne energije.
V ponudbi mora biti jasno razvidna vrednost sanacije obstoječe strehe pokrite z azbestno kritino z vsemi potrebnimi krovskimi
in kleparskimi deli ter strelovodom. Vrednost
sanacijskih del se upošteva pri znesku letnega nadomestila od prihodkov iz naslova
prodaje proizvedene električne energije.
3. Vrsta pravnega posla
Z uspelim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 30 let, v obliki
notarskega zapisa, najkasneje v roku 15
dni po zaključku postopka javnega zbiranja
ponudb.
Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže,
da bo:
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške nemudoma
saniral morebitno poškodovano kritino na
objektu;
– zgraditi sončno elektrarno na objektu
strehe Osnovne šole v Križevcih in izvedbo
napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta;
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– zamenjal dotrajano azbestno kritino
z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi
deli, strelovod na delu strehe namenjeni postavitvi fotonapetostnih modulov;
– da bo poskrbel za izgradnjo oziroma
sanacijo strelovodne naprave;
– po preteku služnostnega obdobja
vzpostavil prvotno stanje, v primeru, da se
služnost ne podaljša;
– med izvajanjem pogodbenih del na
celotnem gradbišču upošteval in izvajal vse
potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva
pred požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo del in gradbišče pri ustrezni
zavarovalnici in kopijo zavarovalne police
še pred pričetkom del izročil lastniku nepremičnine.
Ponudnik se bo s podpisom pogodbe
zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih dovoljenj pričel takoj ter, da bo glede na
upoštevane roke postavil sončno elektrarno,
najkasneje do 31. 12. 2010.
V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico, katero bo Občina
Križevci izkoristila v primeru, da v roku 5
mesecev od sklenitve pogodbe ponudnik
sploh ne bo pričel z deli oziroma jih dokončal do roka.
4. Pogoji pod katerimi se ponudba predloži:
a) Ekonomska in finančna sposobnost:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročila ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa ter, da v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo.
b) Tehnične zahteve:
– fotovoltaične plošče: monokristalni
sončni modul, najmanj 239 W;
– instalirana moč: najmanj 112 kW.
5. Ponudba za najem nepremičnine mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika, naslov stalnega prebivališča oziroma
sedež ponudnika,
– dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik ponudbi priloži:
– BON-1/P (podjetja) oziroma
BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki
in kazalniki za leto 2009,
– pozitivno bilanco stanja na dan
31. 12. 2009,
– potrdilo poslovne banke, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih
pred objavo razpisa noben od ponudnikovih
odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran,
– analiza energetskega potenciala OŠ
Križevci,
– ponujen odstotek nadomestila, ki ne
more biti nižja od izhodiščne,
– ponudbo za sanacijo obstoječe strehe
pokrite z azbestno kritino z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli ter strelovodom,
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v sodni
register, izpis iz sodnega registra, ne sme
biti starejši od 3 mesecev (pravne osebe),
– izjava o sprejemanju pogojev ponudbe,
– izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Merilo za izbor
Najvišji delež med odstotkom letne višine
nadomestila ter vrednostjo sanacije obstoječe strehe, ki se izračuna po enačbi:
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(odstotek letne višine nadomestila)
D = -------------------------------------------------------------(vrednost sanacije obstoječe strehe)
Naročnik bo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbral tistega ponudnika, ki bo dosegel najvišji delež D.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enakim deležem, se izvede javna dražba,
na katero se povabi vse ponudnike, ki so
ponudili enakovredno ponudbo. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni pisno, v roku 8 dni po opravljeni
izbiri.
7. Omejitve v zvezi s postopkom najema
Pogodba z najugodnejšim ponudnikom
bo sklenjena po wpridobitvi soglasja s strani
Občinskega sveta Občine Križevci, k postavitvi sončne elektrarne na Osnovni šoli
v Križevci.
Obveznost Občine Križevci, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena. Občina Križevci
si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli
do sklenitve pravnega posla ustavi ne, da bi
za to navedli razloge in brez odškodninske
odgovornosti. Občina Križevci si pridržuje
pravico, da bo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
8. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo pravočasno oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do petka, dne 14. 5.
2010 do 11. ure, na naslov Občina Križevci,
Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri
Ljutomeru. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika z oznako:
»ponudba sončno elektrarno na OŠ Križevci«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta
vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal
nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi,
če ponudba vsebuje bistvene elemente in
je pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu
poziva za dopolnitev.
9. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb ni javno. Obravnavo prispelih
ponudb bo izvedla komisija, ki bo ponudbe
odprla v ponedeljek, dne 17. 5. 2010 ob 9.
uri, v sejni sobi Občine Križevci.
10. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke
o nepremičnini lahko interesenti dobijo na
tel. 02/584-40-40 (kontaktna oseba: Jožef
Lebar). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Križevci,
http://www.obcina-krizevci.si.
Občina Križevci
Ob-2917/10
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
Kanal, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09 –
odl. US), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US
in 100/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo šolskega kombija
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal.

2. Predmet prodaje ter izhodiščna vrednost premičnine
Predmet prodaje: kombi znamke Citroën
Jumper Kombibus, tip Jumper 27C 2,5TDi
Club. Kombi je bil prvič registriran v novembru 1998. Serijska oprema: kodiran vžig
motorja, nastavitev voznikovega sedeža po
višini, nasloni za glavo zadaj, na desni strani
stranska drsna vrata, dvokrilna zadnja vrata,
tonirana stekla in servo volan. Kombi ima
ročno nastavljivo klimatsko napravo.
Izhodiščna vrednost: 2.500,00 EUR.
3. Pogoji prodaje: premičnina se prodaja
po načelu »videno–kupljeno«, upoštevane
pa bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse zahtevane pogoje in bodo enake ali
višje od izhodiščne prodajne cene. Plačilo
celotne kupnine v roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Vsi stroški in
dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Elementi ponudbe
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Ponudbo na predpisanih obrazcih.
– Potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
izhodiščne vrednosti. Ponudnik mora varščino za resnost ponudbe plačati na TRR Občine Kanal ob Soči, št. 01244-0100014236,
namen plačila: plačilo varščine za nakup
šolskega kombija. Varščina se ne obrestuje. Vsem ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 30 dni od izbire najugodnejšega
ponudnika. Rok vezanosti ponudnika na
ponudbo velja do sklenitve kupoprodajne
pogodbe.
– Izpolnjeno, podpisano in žigosano kupoprodajno pogodbo.
5. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali dostavijo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, z obvezno oznako »ponudba za nakup
šolskega kombija – Ne odpiraj«. Na zadnji
strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je do vključno
dne 10. 5. 2010, do 10. ure.
6. Posebne določbe
– Ponudbe prispele po razpisnem roku
ter nepopolne ponudbe bodo izločene in se
jih ne bo obravnavalo.
– Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina.
V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija, ki vodi postopek, opravi z najugodnejšimi
ponudniki dodatna pogajanja.
– O izboru najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
– Izbrani ponudnik mora najkasneje
v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik
v tem roku ne odzove na podpis pogodbe,
se šteje, da je odstopil od ponudbe in se mu
varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik izbiro prekliče in izbere naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
– Občina Kanal ob Soči lahko do sklenitve pravnega posla brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma
ustavi postopek prodaje premičnine, ne da
bi za to navedla razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se plačana varščina vrne ponudnikom v roku 8 dni po sprejeti odločitvi.
Varščina se ne obrestuje.
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7. Postopek javnega odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo na sedežu Občine Kanal ob Soči dne 10. 5. 2010, ob 10.15.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
s pooblastilom ponudnika.
8. Informacije in ogled poslovnih prostorov
Podrobnejše informacije v zvezi z najemom, ogledom in dvigom razpisne dokumentacije ter v zvezi s cenitvenim poročilom
opreme dobijo interesenti na sedežu Občine
Kanal ob Soči oziroma na tel. 05/398-12-00
in 05/398-12-03.
Ogled kombija bo možen 3. 5. 2010, od
8. do 9. ure.
Občina Kanal ob Soči
Št. 6100-0002/2010-03101
Ob-2933/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, …,
4/10), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …, 23/07)
in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja
Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih
objektov v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2010
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem, javno poziva lastnike oziroma
upravljavce kulturnih objektov k predložitvi
ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje
kulturnih objektov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne
osebe, ki imajo v lasti oziroma v upravljanju
objekte, ki se koristijo za javne namene in
so namenjeni izvajanju kulturnih dejavnosti,
ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrževanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, druge tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih programov v kulturnem objektu ter imajo zastavljene cilje za
kvalitetno uresničitev zastavljenega cilja.
Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– Objekt oziroma prostor je namenjen
izvajanju kulturnih dejavnosti.
– Za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja javni interes.
– Lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu
Občine Ravne na Koroškem.
– Izdelan je prikaz realnih predračunskih
stroškov za izvedbo vzdrževalnih del glede
na namen in cilje izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane rezultate.

– Priložena so dokazila o deležih zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna
sredstva, sponzorji, Ministrstvo za kulturo,
druge občine).
– Objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča izvajanje kulturnih prireditev
tudi drugim društvom.
Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta ter zagotovitev vsaj 50% sredstev po predračunu za vzdrževanje objekta.
V primeru hkratno obravnavanih prispelih
ponudb se bodo sredstva razdelila glede na
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša
6.192 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj
realizirati najkasneje do 15. 12. 2010, na
podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi
programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne
30. 4. 2010 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 15. 12. 2010.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, po vrsti prispetja do razdelitve
razpoložljivih sredstev.
9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno. Prispele vloge
do zadnjega v mesecu, bo komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore predlaganemu najkasneje
v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča
o pritožbi,
– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik oziroma Andreji Jezernik, vsak
delovni dan in na spletnih straneh naročnika, www.ravne.si, od dneva objave tega
poziva do razdelitve sredstev.
11.1. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor
v predpisanem roku predlagatelj vloge ne
bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena s pripisom »Javni poziv
– kultura-vzdrževanje kulturnih objektov –
2010« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v sprejemni pisarni naročnika ali
priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji tega poziva.
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12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik
Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si
Občine Ravne na Koroškem
Št. 6100-0001/2010-03101
Ob-2935/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, …,
4/10), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) in
Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja
Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje programov
in projektov na področju kulture
v Občini Ravne na Koroškem za leto
2010
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora izdaje glasil s kulturno, domoznansko in zgodovinsko vsebino.
3.2. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in
drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki se
ukvarjajo z izdajo glasil oziroma z muzejsko
dejavnostjo, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izvajajo dejavnost na območju
občine, ne glede na sedež, če je program
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na področju izdajateljske dejavnosti
oziroma muzejske dejavnosti,
– imajo izkušnje pri izdajanju glasil oziroma z upravljanjem muzejskih zbirk,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega
programa,
– za prijavljen program imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov
ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo
na nobenem drugem razpisu Občine Ravne
na Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih
kulturnih programov.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša
1.992 € za sofinanciranje izdaje glasila ter
5.676 € za sofinanciranje muzejske dejavnosti.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med
predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa.
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7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev za
izvedbo programov, določenih v predmetu
tega poziva.
8. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega
programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh
po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za
spremljanje javnega poziva ter predlagala
županu višino sofinanciranja.
Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje
do 15. 12. 2010, na podlagi pisne izjave in
z dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
30. 4. 2010 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 15. 12. 2010.
10. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča
o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik oziroma Andreji Jezernik, vsak
delovni dan od dneva objave tega poziva do
razdelitve sredstev.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine,
http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti in
za vsak program predložiti popolno ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor
v predpisanem roku predlagatelj vloge ne
bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti, z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena s pripisom »Javni poziv –
kultura – 2010«, na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v sprejemni pisarni naročnika ali
priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik
Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do
razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na
vrstni red prejema vlog in bo posameznega
predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po
oddaji popolne vloge.
Občine Ravne na Koroškem
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Ob-2937/10
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21.
členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07; v nadaljevanju ZSPDPO), Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09; v nadaljevanju: uredba), Pravilnikom o oddajanju nepremičnega premoženja
v najem (Uradne objave Občine Izola, št.
24/09, v nadaljevanju pravilnik) in posamičnem programom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Izola, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin Občine Izola
I. Predmet oddaje: predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni
prostori:
– Gregorčičeva ulica št. 40 – velikosti
34,96 m2.
Izklicna cena mesečne najemnine je
237,72 €.
Namen: skladišče ali druga storitvena
dejavnost.
– Manziolijev trg št. 6 – velikosti
49,00 m2.
Izklicna cena mesečne najemnine je
553,70 €.
Namen: trgovina z neživili ali druga storitvena dejavnost.
– Alietova ulica št. 2 – velikosti
65,00 m2.
Izklicna cena mesečne najemnine je
702,00 €.
Namen: trgovina z neživili ali druga storitvena dejavnost
Izklicna cena v razpisnem postopku je
bila določeno na podlagi opravljene cenitve
s strani sodnega cenilca in izvedenca za
gradbeno stroko.
II. Razpisni pogoji
1. Najemna pogodba bo v obliki notarskega zapisa sklenjena z izbranim najemnikom za določen čas za dobo 5 letih po
končani usposobitvi prostora. Stroške notarskega zapisa in cenitev za predmetno
nepremičnino plača najemnik. (Izlicitirana
najemnina se usklajuje z rastjo drobno prodajnih cen.)
2. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe.
3. Ponudnik mora v odprtem razpisnem
roku vplačati varščino v višini treh mesečnih
izklicnih cen najemnine upoštevaje izbrano namembno dejavnost. Varščino je treba vplačati na naslov: Stavbenik, Servisne
storitve d.o.o. TRR. št. 10100 0034770033
s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se varščina nanaša.
4. Izbranemu ponudniku se bo varščina
poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 14 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu ponudniku se bo v primeru podražitev
najema varščina do izrabe revalorizirala za
enak odstotek.
V primeru, da izbrani najemnik odstopi
od najema ali v določenem roku ne podpiše
najemne pogodbe, varščina zapade v korist
Občine Izola. V tem primeru je dolžan poravnati tudi stroške projektiranja.
5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
dneva objave.
6. Ponudnik, ki ima ob prijavi na razpis
do Občine Izola neporavnane obveznosti,
do koncesionarja pa nima poravnanih vseh
obveznosti iz naslova najemnin že najetih

prostorov, bo izločen iz postopka izbire za
najem po tem razpisu.
7. Ponudnik mora predložiti program dejavnosti, ki ga bo izvajal ter navesti višino
najemnine, ki jo ponuja in jo je pripravljen
plačevati na način in pod pogoji določenimi
z najemno pogodbo.
8. Prednost pri izbiri ima tisti ponudnik,
ki ponudi zahtevani najzanimivejši program
dejavnosti (namen).
III. Dokazila
Ponudnik mora v ponudbi za najem prostora priložiti:
– potrdilo o vplačani varščini,
– izpisek iz registra podjetij, samostojni
podjetnik potrdilo,
– fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o državljanstvu,
– izjavo, da ima plačane vse obveznosti
do Občine Izola,
– izjavo, da ima poravnane obveznosti iz naslova najemnin do koncesionarja,
Stavbenik, Servisne storitve d.o.o., oziroma
izjavo, da ni najemnik občinskih poslovnih
prostorov in stanovnj in da nima neporavnanih obveznosti.
Nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane.
IV. Dostava ponudbe
Ponudbo z dokazili je potrebno dostaviti
v razpisnem roku v zaprti kuverti na naslov:
Stavbenik, Servisne storitve d.o.o., Polje 9a,
Izola z oznako »Javni razpis – Ne odpiraj«.
Morebitne informacije je možno dobiti na
tel. 662-68-20 pri Slavici Kovačevič, s katero
si prostor lahko ogledate.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 15
dneh po opravljeni izbiri.
V. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala strokovna komisija imenovana s sklepom župana, št. 011-5/2010
z dne 19. 2. 2010.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 19. 5. 2010, od 15. ure dalje, v sejni
sobi Občine Izola, Postojnska 3.
VI. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
oddaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola – Comune di Isola
Ob-2942/10
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), 16. člena
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št.
72/06) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00,
faks 05/384-19-15, e-mail: obcina.tajnik@bovec.si.
II. Opis predmeta prodaje:
V najem se oddaja objekt »Hotel šola«,
Log pod Mangartom 64, s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc.
št. 89/5, k.o. Log pod Mangartom, v izmeri
poslovna stavba 184 m2 in dvorišče 776 m2.
Objekt »Hotel šola« se nahaja v naselju
Log pod Mangartom, tik ob državni cesti
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in ima urejen dostop do objekta z lastnimi
parkirišči. Objekt ima klet, pritličje, 2 nadstropji in mansardo, s skupno 854,75 m2
neto površine.
Objekt ima uporabno dovoljenje št.
351-270/2008 z dne 5. 3. 2009 za opravljanje hotelske dejavnosti.
III. Izhodiščna cena
Izhodiščna najemnina znaša 1.500
eur/mesec. Poleg najemnine je najemnik
dolžan poravnavati mesečne stroške poslovanja, (telekomunikacije, komunalne storitve, električna energija, zavarovanje in drugi
stroški povezani s poslovanjem).
IV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 21. 5. 2010.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico
na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke
so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim
žigom do vključno 21. 5. 2010. Na pošiljkah
mora biti pripis »Ponudba za Hotel šola –
Ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti:
A. Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi
s ponudbo.
B. Višino ponujene najemnine za objekt
skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, drobnim inventarjem in opremo, ki ne
sme biti nižja od izhodiščen cene.
C. Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
D. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
G. Opis dejavnosti ponudnika ter vizija
(lastni program) penzionske in izvenpenzionske ponudbe v objektu z navedbo dosedanjih referenc.
Drugi pogoji oddaje v najem:
– Poslovni prostori se oddajo za določen
čas pet let, pogodba se po preteku pogodbenega časa lahko podaljša.
– Najemnik nima pravice oddati prostora
v podnajem.
– Izhodiščna najemnina se polletno
usklajuje z indeksom rasti življenjskih stroškov.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 10. v mesecu za tekoči mesec.
– Ponudnik mora ob prevzemu hotela
prevzeti vse do prevzema potrjene rezervacije gostov in drugih do takrat potrjenih
storitev v Hotelu šola.
VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe

Cena ni edini kriterij izbire ponudnika,
pač pa je obvezen sestavni del ponudbe tudi
opis dejavnosti in število novih zaposlitev, ki
so predvideni za poslovanje objekta.
Kriterij cene predstavlja 60% (maksimum 60 točk), dejavnost 20% (maksimum
20 točk), nove zaposlitve 20% (maksimum
20 točk) v sorazmerju od najboljše ponudbe
po posameznem kriteriju pri izbiri ponudnika. Kot najugodnejša se bo štela ponudba
z najvišjim seštevkom zbranih točk. V primeru istega števila točk odloča višja ponujena
cena.
VII. Posebna določila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna najemna pogodba v roku 15 dni
od sprejema sklepa o izbiri s strani župana Občine Bovec in poziva k podpisu
pogodbe.
VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana,
bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje
ponudb odprla vse pravočasno prispele in
pravilno označene ponudbe. Prepoznih in
nepravilno označenih ponudb komisija ne
bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom).
Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru,
če se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni
po opravljeni izbiri s strani župana Občine
Bovec.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico,
da kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi začeti postopek, brez odškodninske
odgovornosti.
XI. Kontaktna oseba
Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini
Bovec, pri tajniku ali pooblaščencu, v času
uradnih ur.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Ob-2943/10
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS,
št. 72/06), sklepa Občinskega sveta Občine Bovec sprejetega na 19. redni seji dne
18. 12. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00,
faks 05/384-19-15.
II. opis predmeta prodaje:
A.) Prodaja se zemljišča s parc. št.
261/10, 261/11 in 261/8, vse k.o. Bovec, ki
se nahajajo v obrtni coni v Bovcu. Nepremičnine za prodajo sestavljajo zemljišča, ki
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so predvidena za pozidavo, s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem k stavbi, v skladu z idejno zasnovo pozidave. Predmetna
zemljišča se urejajo na podlagi Prostorskih
ureditvenih pogojev in Prostorskih aktov,
ki so razvidni iz potrdila o namenski rabi
zemljišča št. 35001-143/2008 z dne 5. 6.
2008, iz katerega je razvidno, da so zemljišča opredeljena kot nezazidano stavbno
zemljišče.
Na zemljiščih je predvidena gradnja tipskih objektov v stilu tovarniških hal širine 12
m in so opredeljena v naslednjem obsegu:
1. parc. št. 261/10, k.o. Bovec, 663 m2
(predvidena velikost objekta 360 m2),
2. parc. št. 261/11, k.o. Bovec, 881 m2
(predvidena velikost objekta 320 m2),
3. parc. št 261/8, k.o. Bovec, 1174 m2
(predvidena velikost objekta 360 m2).
III. Izhodiščna cena
Zemljišča se prodajajo:
pod A) po izhodiščni ceni 25,00 EUR/m2,
pri čemer komunalni prispevek ni vključen
v ceno in ga bo kupec plačal pred izdajo
gradbenega dovoljenja.
IV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 28. 5. 2010.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico,
na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke
so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim
žigom 28. 5. 2010. Na pošiljkah mora biti
pripis »Ponudba za Obrtno cono Bovec –
Ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe:
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
A. Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi
s ponudbo.
B. Navedbo nepremičnine s parcelno
številko, ki je predmet ponudbe in ponujeno
ceno za m2 zemljišča, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene
A.) 25,00 EUR/m2 zemljišča (brez
DDV).
C. Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišče na
račun št. 01206-0100015128, sklicna številka 478-0019/2010, z navedbo »varščina
– Obrtna cona« in celotno številko računa
ponudnika (št. računa in naziv banke) za
primer vračila varščine.
D. Izjavo ponudnika o izgradnji objekta
do III. gradbene faze v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe.
E. Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
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F. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
G. Opis dejavnosti ponudnika v objektu
na kupljeni nepremičnini, z navedbo števila
novih zaposlitev.
H. Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Drugi pogoji prodaje:
1. V območju poslovne cone ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali začasno
bivanje.
2. Občina Bovec si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je
upravičena v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati od kupca prodajo
nepremičnine, kolikor kupec v navedenem
roku na nepremičnini, ki jo je odkupil, ne
zgradi poslovnega objekta vsaj do III. gradbene faze. Odkup se izvrši po ceni, ki je bila
dosežena na javnem zbiranju ponudb. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino se
mu povrnejo v vrednosti, kot jo bo ugotovil
cenilec gradbene stroke, ki ga določi Občina
Bovec. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Bovec v primeru, da ne bodo realizirani
pogoji za odkup, zaveže kupcu na njegovo
zahtevo izdati izbrisno dovoljenje.
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih
reklamacij,
– ponudba je zavezujoča in dokončna,
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih,
– ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni od izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino.
VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Cena ni edini kriterij izbire ponudnika,
pač pa je obvezen sestavni del ponudbe tudi
opis dejavnosti in število novih zaposlitev, ki
je predviden na ponujeni lokaciji.
Pri izbiri ponudnika predstavlja kriterij
cene 70%, dejavnosti 15%, novih zaposlitev pa 15%.
VII. Posebna določila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Davek na
promet nepremičnin oziroma pripadajoči
DDV, stroške sestave in overitve pogodbe
ter zemljiškoknjižno urejanje, plača kupec.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od dneva izstavitve
računa. Plačilo kupnine v 8 dnevnem roku
je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec
ne plača kupnine in ne podpiše prodajne
pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo štelo,
da je kupec odstopil od pogodbe, Občina
Bovec pa je upravičena zadržati vplačani
znesek varščine. Kupec je dolžan overiti
podpis na prodajni pogodbi pri notarju za
potrebe vknjižbe odkupne pravice v korist
Občine Bovec. Prodajalec bo overil podpis
na prodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani kupca in po overitvi podpisa
na pogodbi s strani kupca.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana,
bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje
ponudb odprla vse pravočasno prispele in
pravilno označene ponudbe. Prepoznih in
nepravilno označenih ponudb komisija ne
bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom).
Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru,
če se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po
opravljeni izbiri.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico,
da kadarkoli do sklenitve pravnega posla,
ustavi začeti postopek, brez odškodninske
odgovornosti.
XI. Kontaktna oseba
Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini
Bovec, pri tajniku ali pooblaščencu, v času
uradnih ur.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Ob-2944/10
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07) in 16. člena
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št.
72/06) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00,
faks 05/384-19-15.
II. opis predmeta prodaje:
A. Dvostanovanjski objekt Čezsoča 41,
stoječ na parcelah št. 112/1, 112/3 in 13/2,
k.o. Čezsoča
Stanovanje A-desni vhod iz hodnika, v izmeri 159,70 m2, sestavljajo:
Kletni prostori (skupni prostori, v izmeri
22,85 m2 in klet 1 v izmeri 24,57 m2).
Pritličje (dnevna soba, v izmeri 24,10 m2,
kuhinja, v izmeri 8,98 m2, hodnik, v izmeri
2,78 m2 in sanitarije, v izmeri 3,50 m2).
Nadstropje (hodnik, v izmeri 10,03 m2,
spalnica, v izmeri 12,60 m2, kopalnica, v izmeri 7,32 m2, spalnica 24,68 m2).
Mansarda (spalnica, v izmeri 18,29 m2).
Stanovanje A se prodaja po izhodiščni
ceni 130.000,00 EUR (brez DDV).
Stanovanje B, v izmeri 136,90 m2, sestavljajo:
Kletni prostori (skupni prostori, v izmeri
22,85 m2 in klet 2, v izmeri 16,75 m2).
Pritličje (dnevna soba, v izmeri 22,35 m2,
kuhinja, v izmeri 10,13 m2, veranda, v izmeri
5,50 m2, sanitarije, v izmeri 1,02 m2, terasa,
v izmeri 5,85 m2)).

Nadstropje (hodnik, v izmeri 7,53 m2,
spalnica, v izmeri 11,35 m2, kopalnica, v izmeri 4,95 m2).
Mansarda (spalnica, v izmeri 15,52 m2).
Stanovanje B se prodaja po izhodiščni
ceni 110.000,00 EUR (brez DDV).
B. Prostori kuhinje in razdelilnice hrane
v okviru poslovne stavbe na naslovu Industrijska cona 4, Bovec, ki je locirana na
parceli št. 258/1, k.o. Bovec
Prostori kuhinje in razdelilnice hrane,
ki se nahajajo v kletnih prostorih pod pro
izvodno halo v poslovni stavbi s parc. št.
258/1, k.o. Bovec, v približni izmeri 230 m2.
Služnostna pravica prostega in neoviranega
prehoda preko parcele št. 260/3, k.o. Bovec,
v korist vsakokratnega lastnika kuhinje in
razdelilnice hrane. Na južni in zahodni strani
je zagotovljena služnostna pravica parkiranja vozil v površini cca 400 m2, z možnostjo
brezplačne pridobitve zemljišča za potrebe
parkiranja.
Izhodiščna cena je 56.100,00 EUR.
III. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 28. 5. 2010.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Bovec ali pošljejo s priporočeno pošiljko
s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto
s poštnim žigom 28. 5. 2010. Na pošiljkah
mora biti pripis »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem obvestila ponudnika.
IV. Vsebina ponudbe:
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
A. Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi
s ponudbo.
B. Navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe, in ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene (brez DDV).
C. Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišče, na
račun št. 01206-0100015128, sklicna številka 478-0020/2010, z navedbo »varščina za
nakup nepremičnin« in celotno številko računa ponudnika (št. računa in naziv banke)
za primer vračila varščine.
D. Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
E. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
F. Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih
reklamacij,
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– ponudba je zavezujoča in dokončna,
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih,
– ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma
izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino.
V. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Cena je edini kriterij izbire ponudnika.
VI. Posebna določila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe.
S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je
predmet razpisa.
Davek na promet nepremičnin oziroma
pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje
plača kupec.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od dneva izstavitve
računa.
Plačilo kupnine v 8 dnevnem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne
plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni
postopek razveljavljen in se bo štelo, da je
kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec
pa je upravičena zadržati vplačani znesek
varščine.
Prodajalec bo overil podpis na prodajni
pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani
kupca in po overitvi podpisa na pogodbi
s strani kupca.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
VII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo
vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe odprla do 3. 6. 2010. Prepoznih
in nepravilno označenih ponudb komisija ne
bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom).
Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru,
če se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po
opravljeni izbiri.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da
kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti.
XI. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec, pri tajniku
ali pooblaščencu, v času uradnih ur.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Št. 5/2010
Ob-2968/10
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ura-

dni list RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
Odl.US in 100/09) ter Sklepa o spremembah
in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2009 (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 20/09), ki
ga je sprejel Svet Mestne občine Velenje na
25. seji, dne 13. 10. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine:
– parc. št. 2707/1, dvorišče, v izmeri
484 m2,
– parc. št. 2706, njiva, v izmeri 489 m2
in
– parc. št. 2702/5, pot, v izmeri 114 m2.
Nepremičnine se nahajajo v območju zazidave UN za centralne predele mesta Velenje. Predmetne nepremičnine so komunalno
opremljene, namenjene za večstanovanjsko
gradnjo. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, ležijo v SV delu Slovenije, na območju
Mestne občine Velenje in so locirane v neposredni bližini Ceste talcev in reke Pake.
V naravi predstavljajo zelenico in so pravilne
oblike. Skladno z Odlokom o ureditvenem
načrtu za centralne predele mesta Velenje
(Uradni vestnik občine Velenje, št. 7/93,
4/94, 11/94, in Uradni vestnik MO Velenje,
št. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 8/08,
8/09 in 14/09; v nadaljevanju Odlok) je na
predmetnih nepremičninah predvidena gradnja parkirišča za potrebe večstanovanjskega objekta ob reki Paki, številka projekta
AREA ARS/6/2008-OPPN-P, ki ga je izdelala AREA ARS d.o.o., Velenje, v aprilu 2009.
Natančna površina nepremičnin je bila
določena po opravljenem postopku parcelacije, kjer so bile ugotovljene naslednje
spremembe:
– parc. št. 2707/1, dvorišče, v izmeri
484 m2, je del ukinjene parc. št. 2707, obe
k.o. Velenje;
– parc. št. 2702/5, pot, v izmeri 114 m2,
je del ukinjene parc. št. 2702/1, obe k.o.
Velenje.
Izhodiščna cena nepremičnin je 127,93
EUR /m2 zemljišča brez DDV.
Besedilo javnega zbiranja ponudb,
obrazci za pripravo ponudbe in vzorec prodajne pogodbe so objavljeni na spletnih
straneh Mestne občine Velenje: http://www.
velenje.si, v pisni obliki pa pri Katji Plazovnik, v Pravni službi MO Velenje, pisarna št.
16, kjer so na vpogled tudi mapna kopija,
potrdilo o namenski rabi zemljišča ter izris
predvidenega poteka ograje za potrebe pripadajočega zemljišča Vrtca Velenje, enote
Vrtiljak.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, se prodajajo kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno«.
3. Za nepremičnino parc. št. 2707, k.o.
Velenje (ukinjena po opravljenem postopku parcelacije – novi parceli sta parc. št.
2707/1 in 2707/2, obe k.o. Velenje), je začet
zemljiškoknjižni postopek, kar je razvidno iz
plombe št. 4015/2009 (vknjižba pridobitve
služnosti) in plombe št. 4422/2009 (zaznamba spora). Nepremičnina parc. št. 2702/1,
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k.o. Velenje (ukinjena po opravljenem postopku parcelacije – nove parcele so parc.
št. 2702/5, 2702/6 in 2702/7, vse k.o. Velenje), je obremenjena s služnostno pravico,
nepremičnina parc. št. 2706, k.o. Velenje,
pa je bremen prosta.
4. Nepremičnine se prodajajo zaradi gradnje parkirišča za potrebe večstanovanjskega bloka.
5. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva.
6. Kupec je dolžan v petnajstih dneh po
prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno
pogodbo in kupnino poravnati v osmih dneh
od dneva izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v določenem roku je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno
dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine.
7. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
brezobrestno vrnjena v osmih dneh po izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in
ne sklene prodajne pogodbe v določenem
roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca.
8. V izhodiščni ceni nepremičnin niso
zajeti stroški komunalnega prispevka, ki
ga kupec plača pred izdajo gradbenega
dovoljenja. Poleg tega v izhodiščni ceni
niso vključene davščine, stroški pogodbe,
zemljiškoknjižnega urejanja in stroški, ki izhajajo iz pogojev soglasodajalcev (morebitne prestavitve ali ojačitve komunalnih vodov), ki jih plača kupec.
9. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na
nepremičninah najpozneje v roku dveh let
od sklenitve prodajne pogodbe. Rok začetka gradnje je bistvena sestavine prodajne
pogodbe.
10. Kupec resnost začetka gradnje
v roku, določenem v 9. točki III. dela tega
razpisa, zagotovi z odkupno pravico, ki daje
prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnine po ponujeni ceni in to pravico
zavaruje z vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna pravica v korist prodajalca in njeno
zavarovanje v zemljiški knjigi sta bistveni
sestavini prodajne pogodbe.
11. Kupec soglaša k odmiku predvidene
ograje za potrebe pripadajočega zemljišča
Vrtca Velenje, enote Vrtiljak, za 0,00 m od
meje sosednjih zemljišč. Predvidena ograja
bo potekala po meji med nepremičninami
parc. št. 2706, parc. št. 2710/1, parc. št.
2702/1 in parc. št. 2702/4, vse k.o. Velenje.
12. V postopku javnega zbiranja ponudb
uspe ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno
za nepremičnine, ki so predmet javnega
zbiranja ponudb in izpolnjuje vse pogoje,
predpisane v točki IV tega javnega zbiranja
ponudb – pogoji sodelovanja.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne
osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo
se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne
osebe se izkazuje z izpisom Agencije RS
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), ki ne sme biti starejši

Stran

1012 /

Št.

34 / 30. 4. 2010

od trideset dni na dan odpiranja ponudb,
samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo
o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano
s strani AJPES.
2. Obvezno je vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti
nepremičnin po izklicni ceni za m2 brez DDV,
na podračun EZR Mestne občine Velenje,
št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na št. 00 76333-2010410, kar znaša
13.905,99 EUR.
3. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki, ki dokažejo, da v zadnjih
šestih mesecih niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe
je BON-2; dokazila za samostojne podjetnike so BON-1/SP in potrdila bank, da ponudnik ni imel blokiranih bančnih računov.
V. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga št. 1).
2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb; zadošča
predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti
na vpogled).
2.1. Dokazilo o sedežu ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži izpisek, izdan s strani AJPES, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– samostojni podjetnik – posameznik –
predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register
Slovenije, izdano s strani AJPES.
2.2. Podatki o finančnem stanju ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži obrazec BON-2;
– samostojni podjetnik – posameznik
predloži BON-1/SP in potrdila bank, iz katerih izhaja, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih bančnih računov.
3. Izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu
pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga
št. 2).
4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu »Ponudba«
(priloga št. 3).
5. Podpisan in žigosan vzorec prodajne
pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga
št. 4).
6. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene brez DDV, na
podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 00 76333-2010410.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 17. maja 2010, do 10. ure, v glavno
pisarno Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje (kletna etaža). Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti,
da je zaprta tako, kot je bila predana. Na
ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin parc. št.
2707/1, 2706 in 2702/5, vse k.o. Velenje«.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov
in žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Pravne službe Mestne občine Velenje, dne
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17. maja 2010, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in izvedbo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin parc. št. 2107/1, 2706 in 2702/5, vse k.o.
Velenje, in vse ponudnike obvestila o izboru
v roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje javnega
zbiranja ponudb in ponudil najvišjo kupnino.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije javnega zbiranja ponudb.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnin v času
javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje,
pri Katji Plazovnik, tel. 03/896-17-10, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro.
Mestna občina Velenje
Št. 4780-622/2009
Ob-2971/10
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 Zazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1165/5, dvorišče, v izmeri 85 m², vpisano
v zk vl. št. 1170, k.o. Bežigrad.
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 BS 2/3 Družbeni center,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
2.3 Območje urejanja BS 2/3 Družbeni
center, kjer se nahaja predmetno zemljišče,
se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 2 Bežigrad – vzhod.
2.4 Izhodiščna cena je 26.000,00 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 ponud-

bo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na št.
201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja BS 2/3 Družbeni
center« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 9. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in infor-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
macije 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 13. 5. 2010, s pričetkom ob 11. 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. 4780-622/2009
Ob-2972/10
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 Zazidano zemljišče:
– parc. št. 1668/22, neplodno, v izmeri
55 m², vpisano v zk vl. št. 725 in
– parc. št. 1269/11, travnik, v izmeri 48
m², vpisano v zk vl. št. 737, obe k.o. Dravlje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠK 4/1, v pretežno kmetijskih površinah.
2.3 Območje urejanja ŠK 4/1, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto Š 4 Dravlje.
2.4 Izhodiščna cena je 26.000,00 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
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 ŠK 4/1«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
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– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 9. 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 13. 5. 2010, s pričetkom ob 10.30,
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. 4780-622/2009
Ob-2973/10
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. 1130/2, travnik, v izmeri 75 m², vpisano
v zk vl. št. 1281, k.o. Vižmarje.
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 6/9 Spodnje Vižmarje, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
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2.3 Območje urejanja ŠS 6/9 Spodnje
Vižmarje, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6
Stanežiče – Vižmarje.
2.4 Kupec je na kupljeni nepremičnini
v primeru izkazane potrebe po obremenitvi
zemljišča dolžan zagotoviti služnost v javno
korist.
2.5 Izhodiščna cena je 27.000,00 EUR.
2.6 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 na-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kup nepremičnine v območju urejanja ŠS
6/9 Spodnje Vižmarje« na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 9. 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 13. 5. 2010, s pričetkom ob 10. 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. 478-88/2010
Ob-2982/10
Na podlagi 19. in 27. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (ZSPDPO) (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), poziva Občina
Krško zainteresirane osebe – ponudnike k
oddaji ponudb
za najem kompleksa
»Športno rekreacijski center
Brestanica«
I. Lastnik in najemodajalec: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Opis predmeta najema
Predmet najema objektov v kompleksu
»Športno rekreacijski center Brestanica« so
vsi objekti in premičnine v bazenskem in
gostinskem delu kompleksa »ŠRC Bresta-

nica«, ki se nahajajo na parc. št. 360/1, k.o.
Brestanica.
Skupna površina predmeta najema znaša 12.660 m².
III. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba.
IV. Izhodiščna najemnina: izhodiščna
vrednost letne najemnine znaša 2.000,00
EUR.
V. Čas najema: predmet najema se oddaja za leti 2010 in 2011. Najemno razmerje
se lahko obnovi s sklenitvijo nove najemne
pogodbe za dodatni dve leti, z enakimi pogoji kot prejšnjo, če najemnik izrazi tako voljo, najemodajalec pa s tem soglaša.
VI. Pogoji sodelovanja
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost » 56.101 restavracije in gostilne«.
2. Ponudnik mora obvezno plačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
letne najemnine z DDV, to je 2.000,00 EUR,
na račun Občine Krško, številka SI56 0110
0010 0008 197, odprt pri Banki Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje. Izbranemu ponudniku bo varščina obračunana pri enkratni najemnini, neizbranim pa bo vrnjena v roku 8 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika.
3. Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firma, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številka transakcijskega računa, matična
in davčna številka; za fizične osebe: potrdilo
o vpisu v register samostojnih podjetnikov, ki
jo izda pristojna izpostava Davčnega urada
RS; pravne osebe: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši
od 60 dni,
– originalno dokazilo pristojnega organa,
da je ponudnik poravnal vse davke, ki jih določa zakon, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo pristojne institucije, da ponudnik ni v stečaju, likvidaciji ali pod prisilno
poravnavo, ne starejše od 30 dni,
– ponujeno višino letne najemnine, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne najemnine,
– opis športno – rekreativnih in drugih
dejavnosti in gostinske ponudbe. Ponudniki
lahko v svoji ponudbi navedejo tudi druge
morebitne ugodnosti,
– reference na področju upravljanja kopaliških objektov,
– potrdilo o plačilu varščine v višini
2.000,00 EUR,
– izjavo, da je ponudnik zavezanec za
DDV, da ima pravico do odbitka vsega DDV
in da bo predmet najema uporabljal za obdavčeno dejavnost oziroma dejavnost, ki se
po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZZDV-1-UPB2) uvršča med prave oprostitve,
– podpisan vzorec pogodbe in
– izjava, da se ponudnik strinja z vsemi pogoji razpisa, z lastnoročnim podpisom
ponudnika;
4. Rok za zbiranje ponudb je 17. 5. 2010,
do 11. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo
na naslov prispeti do določenega datuma
ali ure.
5. Ponudba mora veljati še 90 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb. Pisne ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po
pošti na naslov: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško, z označbo: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem kompleksa ŠRC Brestanica«.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
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1. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 5.
2010, ob 12. uri, v sejni sobi »D«, na naslovu lastnika. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru, da so navzoči pri odpiranju
ponudb, izkazati s pooblastilom ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani samo ponudniki, ki bodo
izpolnjevali vse pogoje sodelovanja.
3. Ponudbe pod izhodiščno najemnino
ne bodo upoštevane.
4. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija najemodajalca, ki bo
vse ponudnike obvestila o izboru v 8 dneh
od dneva javnega odpiranja ponudb.
5. Najboljšega ponudnika se bo izbralo
na osnovi ponudb po kriteriju točkovanja
glede na višino najemnine, program športno-rekreativnih in drugih dejavnosti in referenc.
6. Na podlagi tega postopka oddaje
javne ponudbe, najemodajalec ni zavezan
skleniti pogodbe s ponudnikom oziroma si
pridržuje pravico, da lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnem portalu Občine Krško: www.
krsko.si.
Vsa pojasnila v zvezi s postopkom in
predmeta najema, lahko vsi zainteresirani
dobijo pri pristojnima osebama za dajanje
informacij, in sicer: Zdravko Pilipović (za
projekt) in Feđa Marković (za postopek).
Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane
osebe pisno, po pošti ali na e-naslov in sicer: zdravko.pilipovic@krsko.si in feđa.markovič@krsko.si.
Občina Krško
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Evidence sindikatov
Št. 101-7/2010-2
Ob-2525/10
Statut Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Osnovne šole
Ivan Cankar, z nazivom Pravila sindikata zavoda, ki je hranjen v Upravni enoti Maribor, na podlagi odločbe številka
141-10-107/93-0800-11, z dne 1. 6. 1993 in
vpisan v evidenco statutov sindikatov pri UE
Maribor, pod zaporedno številko 107/1993,
z dne 31. 5. 1993 in sprememba naziva pravil na podlagi odločbe št. 101-7/2007, z dne
7. 2. 2007, z nazivom Pravilna sindikata zavoda SVIZ, se zbrišeta iz evidence statutov
sindikatov z dne 26. 3. 2010.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor, pod zaporedno številko
7/2010 z dne 24. 3. 2010.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2919/10
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom,
Denar IN, Antena, Nika, Moje zdravje,
Razvedrilo, Razvedrilo za mlade, Mini
razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor
v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja Razvedrila
– Letni časi, Posebna izdaja Razvedrila –
Zvezde, Tematske slikovne križanke, Moj
otrok, Senior, Trič trač razvedrilo, Naj naj
naj Razvedrilo.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 38,72%,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub
ljana – 10,11%,
– Mediji DZS, d.o.o., Dalmatinova 2,
Ljubljana – 12,33%,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, namestnik predsednika Marjan Božnik, člani Simon Bilanče,
mag. Robert Krajnik, Dejan Kovač, dr. Klaus
Schweighofer.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2951/10
Uprave prevzemne družbe Trdnjava 1
Holding d.d., Kocenova 2a, 3000 Celje, ter
prevzetih družb Trdnjava Holding d.d., Kocenova 2a, 3000 Celje, in Poslovni sistem
Zupanc d.d., Kocenova 2a, 3000 Celje, skladno s drugim stavkom prvega odstavka 586.
člena ZGD-1 obveščajo delničarje:
Uprava družbe Trdnjava 1 Holding
d.d., vpisane v Poslovni register Slovenije, reg. št. vložka 10834300, z matično št.
59068429000, je kot prevzemna družba dne
23. 4. 2010 Okrožnemu sodišču v Celju predložila pogodbo o pripojitvi družb Poslovni
sistem Zupanc d.d. in Trdnjava holding d.d.
k prevzemni družbi Trdnjava 1 holding d.d.,
v obliki notarskega zapisa notarke Katje Fink
iz Celja, SV 315/2010, z dne 22. 4. 2010.
Pogodbo o pripojitvi, poročilo o reviziji
pripojitve, revidirana letna poročila družb,
ki so udeležene v pripojitvi za poslovna leta
2007, 2008 in 2009 in poročilo poslovodstev
družb, ki so udeležene pripojitvi o pripojitvi,
so pred tem dne 22. 4. 2010 pregledali nadzorni sveti prevzemne in prevzetih družb ter
sprejeli pisna poročila o pripojitvi.
Vsi delničarji prevzemne družbe Trdnjava 1 Holding d.d. ter prevzetih družb Trdnjava Holding d.d. in Poslovni sistem Zupanc
d.d. imajo pravico do vpogleda listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu
prevzemne oziroma prevzetih družb od dneva objave do zasedanja skupščin, ki bodo
31. 5. 2010, ob 12. uri, na sedežu družb.
Družbe bodo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dala prepis teh listin. O soglasju
k pripojitvi pa bodo odločale skupščine delničarjev prevzemne in prevzetih delniških
družb. Sklic skupščin prevzemne in prevzetih družb z dnevnim redom je skladno s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1 objavljen
hkrati z objavo tega obvestila.
Prevzemna družba
Trdnjava 1 Holding d.d.
Saša Zelenovič, direktor
Prevzeta družba Trdnjava Holding d.d.
Saša Zelenovič, direktor
Prevzeta družba
Poslovni sistem Zupanc d.d.
Darko Zupanc, direktor
Ob-2952/10
Uprava družbe Trdnjava Holding d.d.,
Kocenova 2a, 3000 Celje, skladno s drugim
stavkom prvega odstavka 586. člena ZGD-1
obvešča delničarje:
Uprava družbe Trdnjava Holding d.d.,
vpisane v Poslovni register Slovenije, št. reg.
vložka 10834200, matična št. 5906687000,
je kot prevzemna družba dne 23. 4. 2010
Okrožnemu sodišču v Celju predložila pogodbo o pripojitvi prevzete družbe Moda trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Prešernova 7, Celje k prevzemni družbi Trdnjava
Holding d.d., Kocenova 2a, Celje, v obliki notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
SV 314/2010, z dne 22. 4. 2010. Pogodbo
o pripojitvi in poročilo poslovodstev o pripojitvi družbe Moda d.o.o. k družbi Trdnjava
Holding d.d., je pred tem dne 22. 4. 2010

pregledal nadzorni svet prevzemne družbe
in sprejel pisno poročilo o pripojitvi.
Vsi delničarji prevzemne družbe imajo
pravico do vpogleda listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe od dneva objave do zasedanja skupščine, ki bo 31. 5. 2010 ob 8.
uri na sedežu družbe. Družba bo vsakemu
delničarju na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
teh listin. Prevzemna družba je stoodstotni
lastnik prevzete družbe, o soglasju k pripojitvi pa bo odločala skupščina prevzemne
družbe. Sklic skupščine z dnevnim redom
je skladno s prvim odstavkom 586. člena
ZGD-1 objavljen hkrati z objavo obvestila.
Trdnjava Holding d.d.
Saša Zelenović, direktor
Ob-2980/10
Mizarstvo Vladimir Šilec s.p. objavlja
statusno preoblikovanje podjetnika, s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo
Mizarstvo Šilec d.o.o., Stranje 23a, 3240
Šmarje pri Jelšah, v skladu s 668. členom
ZGD-1. Kot obračunski datum prenosa smo
določili 31. 7. 2010. Prenos podjetja bo po
predvidevanjih vpisan v sodni register v septembru.
Vladimir Šilec s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2989/10
Skupščina družbe Tomales d.o.o., Cesta
talcev 42, 4220 Škofja Loka, je dne 9. 3.
2010 sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki se glasi:
Osnovni kapital družbe se, v skladu
z določili od prvega do četrtega odstavka
520. člena Zakona o gospodarskih družbah,
zmanjša po rednem postopku od sedanjega
kapitala v znesku 982.977,00 EUR za znesek 970.000,00 EUR na 12.977,00 EUR.
Do vpisa zmanjšanega osnovnega kapitala v sodni register se znesek znižanega
osnovnega kapitala evidentira kot kapitalska
rezerva in sicer kot vplačilo nad zneskom
osnovnega kapitala.
Glede na navedeno družba Tomales
d.o.o. drugič poziva upnike družbe, da se
zglasijo pri družbi in podpišejo izjavo, ali se
strinjajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Direktor družbe Tomales d.o.o.
Tomaž Eržen

Sklici skupščin
Ob-2981/10
Preklic
Uprava družbe Opalit d.d. preklicuje sklic
7. seje skupščine delniške družbe Opalit
d.d., ki je bila sklicana za dne 3. maja 2010,

ob 14. uri, v prostorih notarja Staneta Krainerja, Gorenjska 2, Radovljica, in katere sklic
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 27
z dne 2. 4. 2010.
Opalit d.d.
Uprava
Ob-2975/10
Preklic
Uprava družbe Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d., Breznikova 89, Ihan,
Domžale, na podlagi smiselne uporabe drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1)
preklicuje izredno skupščino delničarjev
delniške družbe Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d., Breznikova 89, Ihan,
Domžale, sklicane za dne 5. 5. 2010, ob 12.
uri, na sedežu družbe.
Sklic izredne skupščine družbe je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13-14/2010
z dne 26. 2. 2010, št. objave Ob-1732/10.
Emona-Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d.
direktor
mag. Marko Višnar, DVM, MBA
Ob-2976/10
Uprava družbe Emona-Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d., Breznikova 89,
Ihan, Domžale, na podlagi zahteve delničarja družbe ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 46. in
78. člena Statuta družbe sklicuje
izredno skupščino družbe,
ki bo dne 24. 6. 2010, ob 12. uri, na
sedežu družbe, Breznikova 89, Ihan, 1230
Domžale.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika skupščine odvetnika Dušana
Korošca ter dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Bregar.
2. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa:
Za posebnega revizorja družbe EmonaFarma Ihan družba pooblaščenka d.d. se na
podlagi 318. člena ZGD-1 imenuje KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.
Ljubljana, ki naj preveri vodenje naslednjih
poslov:
a) pridobitev delnic Farme Ihan d.d.,
Domžale s strani Emona-Farma Ihan družba
pooblaščenka d.d. kot pridobitelja od družbe
Neos d.o.o. Ljubljana kot odsvojitelja v letu
2008,
b) opravljanje in zaračunavanje storitev s strani Emona-Farma Ihan družba
pooblaščenka d.d., Domžale odvisni družbi Farme Ihan d.d., Domžale ter njenim
odvisnim družbam VOA d.o.o., Domžale,
GO-KO d.o.o., Kočevje, Farme Ihan–MPR
d.o.o., Domžale, FI-EKO d.o.o., Domžale,
Ihan Beograd d.d., Novi Beograd, Meso
Kamnik d.d., Kamnik, Litijska mesarija d.d.,
Šmartno pri Litiji,
c) dokapitalizacije družbe Farme IhanMPR d.o.o., Domžale s strani družbe Farme
Ihan d.d., Domžale v letu 2007,
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d) pridobitev deleža družbe Farme Ihan
d.d., Domžale v Litijskih mesarije d.d., Šmartno pri Litiji,
e) odsvojitev deleža v družbi FI-EKO
d.o.o., Domžale s strani družbe Farme Ihan
d.d., Domžale kot odsvojitelja družbi Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d.
kot pridobitelju v letu 2008,
f) prevrednotenje nepremičnin v letu
2008 v skupini podjetij, v katero sodi Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d.,
Domžale kot obvladujoča družba, njena odvisna družba Farma Ihan d.d., Domžale ter
njena odvisna družba VOA d.o.o., Domžale,
GO-KO d.o.o. Kočevje, Farme Ihan–MPR
d.o.o., Domžale, FI-EKO d.o.o., Domžale,
Ihan Beograd d.d., Novi Beograd, Meso Kamnik d.d., Kamnik, Litijska mesarija d.d.,
Šmartno pri Litiji.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: za člane nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje
se z dnem skupščine izvolita Marta Zajec in
Tone Kavka.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Emona-Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d. v predlaganem
besedilu, ki zajemajo uskladitev z novelo
ZGD-1C. Dejavnosti družbe se uskladijo
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, 69/07)-SKD 2008.
Besedilo sprememb je priloga 1 in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta. Skupščina pooblašča
notarja Mira Bregarja, da izvede uskladitve
statuta ter izdela čistopis Statuta.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje
mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno
ali po pošti na sedež družbe, najpozneje do
2. 5. 2010. Pooblastilo ostane shranjeno
v poslovni dokumentaciji družbe ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča
skupščina ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa,
obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa 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.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in

odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki
jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na
voljo na sedežu družbe Breznikova 89, Ihan,
1230 Domžale, vsak delavnik, od 10. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Emona-Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d.
direktor
mag. Marko Višnar, DVM, MBA
Ob-2901/10
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Transavto Postojna Podjetje za prevoz
blaga v javnem cestnem prometu, d.d.
v likvidaciji, Tržaška cesta 61, Postojna, in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, likvidacijski upravitelj sklicuje
skupščino
delničarjev družbe Transavto Postojna,
d.d. v likvidaciji, Tržaška cesta 61,
Postojna,
ki bo v ponedeljek, dne 31. maja 2010,
s pričetkom ob 9. uri v sejni sobi (gostinska
soba) družbe Skupina Viator & Vektor d.d.,
Dolenjska cesta 244, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
preštevalca glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje predsednika skupščine ter preštevalca
glasov po predlogu likvidacijskega upravitelja. Seji bo prisostoval notar Andrej Škrk iz
Ljubljane, Dunajska 56.
3. Sprejem poročila o poteku likvidacijskega postopka in predloga za razdelitev
premoženja družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe sprejme poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predloge
za:
– delo likvidacijskega upravitelja Hofbauer Erika, Svetosavska ulica 6, Ljubljana, se
določi bruto znesek 4.771,59 EUR,
– razdelitev premoženja družbe v skupni
višini 34.859,00 EUR s pripadajočo vredno-
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stjo na posamezno izdano delnico družbe
v znesku 0,1428 EUR.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe. Skupščine
se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi
delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom pisno prijavijo družbi najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Delničar lahko za zastopanje na skupščini pooblasti pooblaščenca, ki se mora
izkazati s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe Transavto Postojna, d.d. v likvidaciji na vpogled v kadrovski službi družbe
Skupina Viator & Vektor, d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in
11. uro.
Transavto Postojna, d.d. v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Erik Hofbauer
Št. 54/2010
Ob-2910/10
Na podlagi 7. poglavja statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
17. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.,
ki bo v četrtek, dne 3. junija 2010 ob 12.
uri v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15, 2000
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Stanka Osterc, univ. dipl. pravnica. V komisijo za
izvedbo glasovanja se izvolita Darja Gajšek
in Jože Horvat. Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009, z mnenjem
revizorja, s pisnim poročilom nadzornega
sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in s potrditvijo letnega poročila
uprave in konsolidiranega letnega poročila
za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009,
z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009 ter s potrditvijo
letnega poročila uprave in konsolidiranega
letnega poročila za poslovno leto 2009.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančnega dobička:
Bilančni dobiček družbe GG Maribor
d.d. na dan 31. 12. 2009 znaša 907.888,00.
EUR.
b) Uporaba bilančnega dobička:
Del bilančnega dobička preteklih let se
nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,25 EUR na delnico. Preostali bilančni
dobiček ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo do 31. 10. 2010
delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani
v centralni register KDD.
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c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe Gozdnega gospodarstva
Maribor d.d. za dobo 18 mesecev od dneva
sprejema tega sklepa dalje, za nakup lastnih
delnic, katerih delež ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča upravo, da določi
najnižjo in najvišjo prodajno ceno delnice.
5. Imenovanje revizijske družbe za pregled poslovanja delniške družbe GG Maribor d.d. za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo,
ki bo opravila revizijo poslovanja delniške
družbe GG Maribor d.d. v letu 2010 se imenuje revizijska družba Revidicom d.o.o. iz
Maribora.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so imetniki kosovnih delnic in ki so tri
dni pred sejo skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini lahko uresničujejo delničarji ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko v tajništvo družbe Gozdno
gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15,
2000 Maribor, tako da jo ta sprejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe na Tyrševi
ulici 15, 2000 Maribor, vsak delavnik od 11.
do 14. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
uprava – direktor
mag. Emilijan Trafela
Ob-2911/10
Na podlagi 29. člena Statuta delniške
družbe Žana – Plus, družba pooblaščenka, d.d. Mestni trg 2, Žalec, uprava družbe
sklicuje
9. redno skupščino
delniške družbe Žana – Plus, družba
pooblaščenka, d.d., Žalec,
ki bo dne 8. 6. 2010 ob 8.30, v prostorih
notarja Srečka Gabrila, Savinjska cesta 20,
Žalec.
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Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se organi skupščine. Redni seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave
za poslovno leto 2009 in podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2009 znaša 20.900,94 € in
ostane nerazporejen.
4. Prenehanje družbe po skrajšanem
postopku.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku brez likvidacije.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
najkasneje tri dni pred skupščino prijavili
svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo 10 dni pred dnevom
skupščine. Pooblastilo mora biti pismeno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Žalcu, Mestni trg 2,
vsak delovni dan od 10. do 13. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Žana – Plus, družba
pooblaščenka, d.d., Žalec
direktor družbe Marjan Laznik
Ob-2912/10
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške
družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj
Gradec d.d. sklicuje uprava
13. skupščino
delničarjev delniške družbe Gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec,
ki bo v petek, 4. 6. 2010 ob 12. uri,
v gostišču Murko, Francetova 24, Slovenj
Gradec.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Huberta Dolinška, za preštevalca glasov pa se izvolita Zoran Laznik in Joža Radoševič. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu ZGD ter sklepanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 skupaj
z revizorskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, ki je priloga temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da je bil za poslovno leto
2009 ustvarjen dobiček v višini 16.657,91

EUR. Nadzorni svet in uprava predlagata,
da dobiček v višini 16.657,91 EUR ostane
do nadaljnjega nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009 in s tem potrdi njihovo uspešno
delo.
3. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec, d.d., in sicer:
3.1. Dejavnosti družbe se uskladijo
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07) – SKD 2008
3.2. Dejavnost družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
19.200 – Proizvodnja naftnih derivatov,
tako da se ustrezno spremeni in dopolni
2. člen statuta družbe, ki se odslej glasi:
01.110 Pridelovanje žit (razen riža),
stročnic in oljnic
01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in
grmovnic
01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in
zdravilnih rastlin
01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
01.300 Razmnoževanje rastlin
01.640 Obdelava semen
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200 Sečnja
02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen
lesa
02.400 Storitve za gozdarstvo
08.110 Pridobivanje kamna
08.120 Pridobivanje gramoza, peska,
gline
09.900 Storitve za drugo rudarjenje
13.300 Dodelava tekstilij
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, plute, slame in protja
18.130 Priprava za tisk in objavo
19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo
23.700 Obdelava naravnega kamna
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov
25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva centralno ogrevanje
25.620 Mehanska obdelava kovin
28.110 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila
28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
29.200 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic, polprikolic
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.190 Popravila drugih naprav
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41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.120 Gradnja železnic in podzemnih
železnic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.990 Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav
in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih
in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska
dela
43.990 Druga specializirana gradbena
dela
45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi
motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in opremo za motorna vozila
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
46.190 Nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
46.430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi napravami
46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
46.470 Trgovina na debelo s pohištvom,
preprogami in svetili
46.480 Trgovina na debelo z urami in
nakitom
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, opremo
46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi
in gradbenimi stroji
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje izdelki
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki

46.770 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi
47.302 Posredništvo pri prodaji motornih
goriv na drobno
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi
napravami
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in
stenskimi oblogami
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in
drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi
izdelki
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah
z rabljenim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali
po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.392 Obratovanje žičnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240 Pretovarjanje
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
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62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav
in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121 Geo-meritve, kartiranje
71.129 Drugo tehnično projektiranje in
svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška
dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
95.120 Popravila komunikacijskih naprav
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
4. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. na
podlagi 240. člena ZGD pooblašča upravo,
da v imenu in za račun družbe kupuje la-
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stne delnice, katerih skupno število ne sme
presegati 10% skupnega števila kosovnih
delnic družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2009 se imenuje: ABC Revizija d.o.o. Dunajska c. 101,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, njihovi zastopniki oziroma
pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi
zadnji dan preteklega meseca pred zasedanjem skupščine.
Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe
na sedežu zasedanja skupščine. S podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne
lističe.
Gradivo za skupščino in spremembe statuta so delničarjem oziroma njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na vpogled
na sedežu družbe, vsak delavnik med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Uprava družbe
GG Slovenj Gradec d.d.
Ob-2927/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. točke statuta delniške
družbe Sava hoteli Bled d.d., sklicujeva
4. skupščino
delničarjev Sava hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.d. Cankarjeva 6, Bled
Skupščina bo 31. 5. 2010, ob 9. uri, na
sedežu družbe na Bledu, v dvorani Libertas v Golf hotelu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina,
– za preštevalki glasov Kelbl Branka in
Duška Janša.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Sava hoteli Bled, hotelirstvo in
turizem, d.d., za poslovno leto 2009, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno
poročilo, ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička družbe Sava hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.d., in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2009.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Sava hoteli Bled, hotelirstvo in
turizem, d.d., za poslovno leto 2009, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila
družbe Sava hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., za poslovno leto 2009.
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2.2. Bilančni dobiček za leto 2009 v višini
5.004.059,15 EUR ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja družbe za poslovno leto 2010 se
imenuje revizorska družba KPMG Slovenija
d.o.o. iz Ljubljane, Železna cesta 8a, Ljub
ljana.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na Cankarjevi 6, Bled
so v tajništvu družbe vsak delovni dan od
dneva objave skupščine do dneva skupščine, razen sobot in nedelj, od 10. do 12. ure
dostopni:
– sklic skupščine,
– revidirano letno poročilo družbe Sava
hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., za
poslovno leto 2009,
– Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe Sava hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.d., za poslovno leto
2009,
– obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina, na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
– Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-poštni naslov:
nada.zaberl@hotelibled.com.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi sporočijo tudi po elektronski
pošti in sicer na e-poštni naslov: nada.zaberl@hotelibled.com.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica 4. skupščine delničarjev
Na dan sklica skupščine je osnovni kapital družbe razdeljen na 11.844.234 navadnih

imenskih kosovnih delnic oznake SHBR, vse
delnice imajo glasovalno pravico. Vsaka delnica zagotavlja en glas.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji
so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zakoniti zastopniki družb se
morajo izkazati z izpiskom iz poslovnega/sodnega registra po stanju na dan prijave na
skupščino.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.
Sava hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.d.
predsednik uprave
Fedja Pobegajlo
prokurist
Tine Brodnjak
Ob-2946/10
Na podlagi točke Č. – šestega poglavja
Statuta delniške družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
XVI. sejo skupščine
delniške družbe Primat, tovarna
kovinske opreme, d.d.,
ki bo 1. 6. 2010, na sedežu družbe v prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22, Maribor, s pričetkom ob 15. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednik skupščine – Andrej
Herzog in dve preštevalki glasov – Vera Senekovič in Darinka Kuzmič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
Letnim poročilom družbe Primat d.d. za
leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe
Primat d.d. za leto 2009 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednje sklepe:
Na dan 31. 12. 2009 znaša bilančni dobiček 1.023.610,42 EUR.
1. Celotni bilančni dobiček v višini
1.023.610,42 EUR ostaja nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2009.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2010 imenuje revizijsko družbo ABC
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Revizija družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Maribor.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dne 23. 8. 2010 preneha
mandat članom nadzornega sveta predstavnikov delničarjev: Aniti Okretič, Olgi Ernecl, Simonu Hvalcu in Matjažu Andricu, ter
predstavnikom delavcev: Jožetu Pavšiču in
Darinki Kuzmič.
V skladu z določili Statuta družbe se
za člane nadzornega sveta – predstavnike
delničarjev imenujejo: Anita Okretič, Olga
Ernecl, Simon Hvalec, Matjaž Andric.
Skupščina se seznani, da sta bila na
Svetu delavcev dne 22. 4. 2010 za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev
imenovana: Jože Pavšič, Darinka Kuzmič.
Mandat članov nadzornega sveta je 4
leta in prične z nastopom mandata dne
23. 8. 2010.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Primat,
tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene
v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi neposredno, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo v tajništvo uprave
družbe Primat, tovarna kovinske opreme,
d.d., Industrijska ulica 22, 2000 Maribor,
tako, da jo prejme najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave
družbe in sicer najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22,
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.
predsednica uprave
Slavka Marinič, univ. dipl. oec.

Ob-2947/10
Uprava družbe na podlagi 26. člena Statuta družbe sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe Stilles d.d., Inženiring
in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v torek, 1. 6. 2010 ob 10. uri, na sedežu družbe, na Savski cesti 13, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca
glasov pa se določita Darja Gračner in Marko Vouk. Skupščini prisostvuje notar Alojz
Vidic.
2. Letno poročilo za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2009,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: ugotovi se, da družba
nima bilančnega dobička. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za poslovno leto 2009.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov Stilles d.d. za
leto 2010 se na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska hiša Dinamic d.o.o.,
revizijska družba, Topliška cesta 2a, 8000
Novo mesto.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina z dnem 1. 6.
2010 odpokliče člane nadzornega sveta
v sestavi: Irena Colja, Kristina Rovšek, Viktor Richter. Z istim dnem se za nove člane
nadzornega sveta izvolijo: Aleksander Polovič, Franc Polovič, Branko Rožman, katerih
mandat traja 4 leta.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na sedežu družbe, Savska cesta 13, Sevnica, v tajništvu uprave,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure od
dneva objave, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 28. 5. 2010.
Stilles d.d.
uprava – direktor
Štefan Teraž
Ob-2948/10
Na podlagi 6.2. točke Statuta družbe Velana d.d., uprava družbe sklicuje
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16. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Velana tovarna zaves
d.d. Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo dne 1. 6. 2010, ob 9. uri, na sedežu
družbe, na Šmartinski 52 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Mirana Kovačiča, za
preštevalca glasov Tanjo Šircelj in Tomaža
Grčarja. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nevenke Tory.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta družbe in podellitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
družbe.
Predlogi sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu revidiranega letnega poročila
družbe Velana d.d. za poslovno leto 2009.
2.2. Skupščina članom nadzornega sveta in upravi družbe Velana d.d., Ljubljana
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2009,
s katero odobrava in potrjuje delo teh dveh
organov v poslovnem letu 2009.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010 skupščina imenuje revizijsko družbo Renoma družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana.
4. Dopolnitev dejavnosti družbe Velana
tovarna zaves d.d. ter s tem povezana sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Dejavnost družbe Velana tovarna
zaves d.d. se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
33.120 Popravila strojev in naprav
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav
in sistemov
69.200 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
razen revizijske dejavnosti
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem in zakup
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.
4.2. Statut družbe se dopolni v točki 2.1.
statuta družbe z dejavnostmi iz te točke
dnevnega reda.
5. Spremembe statuta družbe Velana tovarna zaves d.d.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
5.2. Skupščina sprejme prečiščeno besedilo Statuta družbe Velana tovarna zaves d.d. v predlagani vsebini, v kateri sta
upoštevana sklep skupščine pod točko 4.
dnevnega reda in sklep skupščine pod to
točko dnevnega reda.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe, razen sklepa pod 3. točko dnevnega reda, katerega predlagatelj je
nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
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stilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d.., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan), to je dne 28. 5. 2010.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Pravne osebe morajo predložiti
družbi redni izpisek iz sodnega/poslovnega
registra, ki vsebuje podatke po stanju ob
predložitvi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točko dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
velana@velana.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članom nadzornega sveta
ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi sporočijo tudi po elektronski
pošti, in sicer na e-mail naslov: velana@velana.si.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe, na naslovu Šmartinska cesta 52, Ljubljana, v tajništvu, vsak
delovni dan od dneva objave skupščine do
dneva skupščine, od 10. do 12. ure, in na
uradni spletni strani družbe www.velana.si,
je dostopno gradivo:
– Sklic skupščine
– Predloge sklepov z navedbo, kateri
organ družbe je dal posamezni predlog in
obrazložitev vsake točke dnevnega reda,
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– Letno poročilo za poslovno leto 2009,
– Poročilo revizorja za leto 2009,
– Poročilo nadzornega sveta za leto
2009,
– Besedilo predlaganih sprememb statuta in prečiščeno besedilo Statuta družbe
Velana tovarna zaves d.d.,
– Obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice,
– Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. člena in 305.
člena ZGD-1.
Ta sklic skupščine je objavljen tudi na
spletni strani družbe, www.velana.si.
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino
Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba skupno 1.409.645 izdanih navadnih,
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
Velana tovarna zaves d.d.
uprava družbe
Leopold Poljanšek, univ. dipl. ekon.
Ob-2949/10
Uprava družbe Trdnjava 1 Holding, finančna družba d.d., Kocenova 2A, Celje, na
podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe sklicuje
7. redno skupščino
delničarjev družbe Trdnjava 1 Holding,
finančna družba d.d.,
ki bo v ponedeljek, 31. 5. 2010, ob 12.
uri, na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2A,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine delničarjev družbe Trdnjava 1 Holding
d.d. se izvoli Saša Zelenović, za preštevalki glasov Martina Antonič in Milena Grujič.
Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink iz
Celja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2009, revizorjevim mnenjem in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Trdnjava 1 Holding d.d. se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in
skupine za poslovno leto 2009, revizorjevim
mnenjem in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2009.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Trdnjava 1 Holding d.d. podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v letu 2009.
4. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe imenuje za revizorja, ki pregleda
poslovanje in računovodske izkaze za leto
2010, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz
Celja, Stanetova 22.
5. Pripojitev družb Trdnjava Holding d.d.
in Poslovni sistem Zupanc d.d. k prevzemni
družbi Trdnjava 1 Holding d.d.
5.1. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Trdnjava 1
Holding d.d. daje soglasje k pripojitvi družb

Trdnjava Holding d.d. in Poslovni sistem
Zupanc d.d. k prevzemni družbi Trdnjava 1
Holding d.d.
Presečni datum pripojitve je 31. 12. 2009
in je enak datumu revidiranih računovodskih
izkazov družb, ki so udeležene pri pripojitvi.
Skupščina delničarjev potrdi poročilo
uprav družb udeleženih v pripojitvi o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve revizijske
družbe Valuta d.o.o., Maribor in poročilo
nadzornega sveta o pregledu pripojitve.
5.2. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Trdnjava 1
Holding d.d. daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi, ki so jo sklenile prevzemna družba
Trdnjava 1 Holding d.d. ter prevzeti družbi
Trdnjava Holding d.d. in Poslovni sistem Zupanc d.d. v obliki notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, SV 315/2010, z dne
22. 4. 2010.
Podpisana pogodba o pripojitvi v obliki
notarskega zapisa je priloga in sestavni del
tega sklepa.
Prevzeti družbi Trdnjava Holding d.d.
in Poslovni sistem Zupanc d.d. preneseta
svoje celotno premoženje ter vse pravice in
obveznosti na prevzemno družbo Trdnjava
1 Holding d.d.
Prevzemna družba ponuja delničarjem
prevzete družbe Trdnjava Holding d.d., ki
bi v roku treh mesecev po vpisu pripojitve
v sodni register zahtevali izplačilo denarne odpravnine, denarno odpravnino v višini
1,90 € na delnico.
Prevzemna družba ponuja delničarjem
družbe Trdnjava 1 Holding d.d., ki bi v roku
treh mesecev po vpisu pripojitve v sodni
register zahtevali izplačilo denarne odpravnine, denarno odpravnino v višini 3,20 € na
delnico.
6. Povečanje osnovnega kapitala zaradi
izvedbe pripojitve.
Predlog sklepa:
Zaradi izvedbe pripojitve na podlagi pogodbe o pripojitvi h kateri je skupščina delničarjev dala soglasje s sklepom sprejetim
pod točko 5. dnevnega reda tega zasedanja
skupščine, se osnovni kapital družbe poveča za 1.676.218,58 € in je razdeljen na
401.689 navadnih imenskih kosovnih delnic
s pripadajočim zneskom, tako da osnovni
kapital družbe Trdnjava 1 Holding d.d. po
pripojitvi znaša 5.397.425,58 € in je razdeljen na 1.293.439 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s stvarnim podjemom, katerega predmet je
celotno premoženje skupaj z obveznostmi
prevzetih družb, ki ga bo družba pridobila
od prevzetih družb na podlagi tretje točke pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve
v sodni register.
Do novih delnic iz prvega odstavka tega
sklepa so upravičene osebe, ki bodo imetniki delnic prevzetih družb na dan, ko bo
Klirinško depotna družba po 75. členu ZNVP
opravila zamenjavo delnic zaradi izvedbe
pripojitve. Vsak od njih je upravičen do takšnega števila delnic iz prvega odstavka
tega sklepa, ki je enako številu delnic, katerih imetnik je na presečni dan izvedbe zamenjave po prejšnjem stavku, pomnoženem
z menjalnim razmerjem, določenim v pogodbi o pripojitvi in sicer z 0,2147 delnic prevzemne družbe za eno delnico prevzete družbe Trdnjava Holding d.d. ter 1,7331 delnic
prevzemne družbe za eno delnico prevzete
družbe Poslovni sistem Zupanc d.d.
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Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
uskladi določbe statuta družbe z višino povečanja osnovnega kapitala in številom delnic iz prvega odstavka tega sklepa ter da po
zamenjavi delnic zaradi izvedbe pripojitve
po tretjem odstavku tega sklepa uskladi besedilo statuta z višino povečanja osnovnega
kapitala in številom delnic iz prvega odstavka tega sklepa.
7. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe Trdnjava 1 Holding
d.d., da skladno z veljavnimi odločitvami
sodišča in drugih organov, če je to potrebno,
prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako,
da se bo pripojitev družbe lahko izvedla in
vpisala v sodni register.
8. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni se 3. točka statuta družbe
tako, da sedaj glasi:
»Firma in sedež družbe:
3.1. Firma družbe je PS Zupanc, poslovni sistem d.d.
3.1.1. Skrajšana firma se glasi: PS Zupanc d.d.
3.1.2. Sedež družbe je Kocenova 2 (dva)
A v Celju
3.1.3. Družba lahko ustanavlja podružnice v Sloveniji in drugih državah«.
Spremeni se 6. točka tako, da sedaj glasi:
»6. Osnovni kapital:
6.1. Osnovni kapital družbe znaša
5.397.425,58 € (petmilijonovtristosedemindevetdesettisočštiristopetindvajset 58/100
evrov) in je razdelejen na 1.293.439 (enmilijondvestotrindevetdesettisočštiristodevetintrideset) navadnih imenskih kosovnih
delnic.
6.2. Prisilni umik delnic je dovoljen v primeru pokrivanja izgube z zmanjšanjem kapitala«.
Spremeni se dejavnost družbe po predlogu uprave.
Skupščina delničarjev sprejme vse spremembe statuta pod to točko dnevnega reda
z odložnim pogojem vpisa pripojitve v sodni
register.
9. Sprejem čistopisa statuta in pooblastilo predsedniku skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme čistopis statuta in pooblašča predsednika skupščine za podpis čistopisa statuta.
10. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
imenuje, z odložnim pogojem vpisa pripojitve v sodni register, za člana nadzornega
sveta predstavnika kapitala Saša Zelenovića, stan. Ločica ob Savinji 150, 3313 Polzela in Katjo Zupanc, stan. Rožna ulica 5,
3000 Celje, s pričetkom mandata na dan
vpisa pripojitve v sodni register in mandatno
dobo 4 leta.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z revidiranimi letnimi poročili za družbe, ki so
udeležene pri pripojitvi za poslovna leta
2007, 2008, in 2009, pogodbo o pripojitvi
ter poročilom o reviziji pripojitve, poročilom
o rezultatih preveritve revidiranih letnih poročil za družbo in skupino za poslovno leto
2009, poročilom poslovodstev družb udeleženih pri pripojitvi, poročilom nadzornega
sveta o pregledu pripojitve, predlaganimi
spremembami in predlogom prečiščenega

besedila statuta, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2A, od
dneva objave sklica skupščine do zasedanja
skupščine.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki v korist
katerih so delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD,
konec četrtega dne pred sejo skupščine.
Delničarji morajo najkasneje konec četrtega
dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini. Na skupščini delniške
družbe lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila.
Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti
izpis iz sodnega registra oziroma predlog za
vpis v sodni register, iz katerega je razvidna
oseba pooblaščena za zastopanje.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino
lahko uprava družbe da podatke v skupnem
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Trdnjava 1 Holding,
finančna družba d.d.
uprava družbe
Ob-2950/10
Uprava družbe Poslovni sistem Zupanc
d.d., Kocenova 2A, Celje, na podlagi določil
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
statuta družbe sklicuje
18. redno skupščino
delničarjev družbe Poslovni sistem
Zupanc d.d.,
ki bo v ponedeljek, 31. 5. 2010, ob 10.
uri, na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2A,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine delničarjev družbe Poslovni sitem
Zupanc d.d. se izvoli Saša Zelenović, za
preštevalki glasov Martina Antonič in Milena
Grujič. Skupščini prisostvuje notarka Katja
Fink iz Celja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2009, revizorjevim mnenjem in
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poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Poslovni sistem Zupanc d.d. se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe
in skupine za poslovno leto 2009, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2009.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Poslovni sistem Zupanc d.d. podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za delo v letu 2009.
4. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe imenuje za revizorja, ki pregleda
poslovanje in računovodske izkaze za leto
2010, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz
Celja, Stanetova 22.
5. Pripojitev družbe Poslovni sistem Zupanc d.d. k prevzemni družbi Trdnjava 1
Holding d.d.
5.1. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Poslovni
sistem Zupanc d.d. daje soglasje k pripojitvi
družb Trdnjava Holding d.d. in Poslovni sistem Zupanc d.d. k prevzemni družbi Trdnjava 1 Holding d.d.
Presečni datum pripojitve je 31. 12. 2009
in je enak datumu revidiranih računovodskih
izkazov družb, ki so udeležene pri pripojitvi.
Skupščina delničarjev potrdi poročilo
uprav družb udeleženih v pripojitvi o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve revizijske
družbe Valuta d.o.o., Maribor in poročilo
nadzornega sveta o pregledu pripojitve.
5.2. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Poslovni
sistem Zupanc d.d. daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi, ki so jo sklenile prevzemna
družba Trdnjava 1 Holding d.d. ter prevzeti
družbi Trdnjava Holding d.d. in Poslovni sistem Zupanc d.d. v obliki notarskega zapisa
notarke Katje Fink iz Celja, SV 315/2010,
z dne 22. 4. 2010.
Podpisana pogodba o pripojitvi v obliki
notarskega zapisa je priloga in sestavni del
tega sklepa.
Prevzeti družbi Trdnjava Holding d.d.
in Poslovni sistem Zupanc d.d. preneseta
svoje celotno premoženje ter vse pravice in
obveznosti na prevzemno družbo Trdnjava
1 Holding d.d.
6. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe Poslovni sistem Zupanc d.d., da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to
potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe tako, da se bo pripojitev družbe Poslovni sistem Zupanc d.d. k prevzemni družbi Trdnjava 1 Holding d.d. lahko izvedla in
vpisala v sodni register.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo, vključno z revidiranimi letnimi poročili za družbe, ki so udeležene pri pripojitvi za poslovna leta 2007,
2008, in 2009, pogodbo o pripojitvi ter poročilom o reviziji pripojitve, poročilom o rezultatih preveritve revidiranih letnih poročil za
družbo in skupino za poslovno leto 2009,
poročilom poslovodstev družb udeleženih
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pri pripojitvi, poročilom nadzornega sveta
o pregledu pripojitve je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Celju, Kocenova
2A, od dneva objave sklica skupščine do
zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki v korist
katerih so delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD,
konec četrtega dne pred sejo skupščine.
Delničarji morajo najkasneje konec četrtega
dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini. Na skupščini delniške
družbe lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila.
Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti
izpis iz sodnega registra oziroma predlog za
vpis v sodni register, iz katerega je razvidna
oseba, pooblaščena za zastopanje.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino
lahko uprava družbe da podatke v skupnem
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Poslovni sistem Zupanc d.d.
uprava družbe
Ob-2953/10
Uprava družbe Trdnjava Holding, finančna družba d.d., Kocenova 2A, Celje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) in statuta družbe sklicuje
8. redno skupščino
delničarjev družbe Trdnjava Holding,
finančna družba d.d.,
ki bo v ponedeljek, 31. 5. 2010, ob 8. uri,
na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2A,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine delničarjev družbe Trdnjava Holding
d.d. se izvoli Saša Zelenović, za preštevalki glasov Martina Antonič in Milena Grujič.
Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink iz
Celja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2009, revizorjevim mnenjem in
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poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Trdnjava Holding d.d. se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe in
skupine za poslovno leto 2009, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2009.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Trdnjava Holding d.d. podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo
v letu 2009.
4. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe imenuje za revizorja, ki pregleda
poslovanje in računovodske izkaze za leto
2010, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz
Celja, Stanetova 22.
5. Pripojitev družbe Moda d.o.o. k prevzemni družbi Trdnjava Holding d.d.
5.1. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe daje soglasje k pripojitvi družbe Moda d.o.o. k prevzemni družbi Trdnjava Holding d.d.
Presečni datum pripojitve je 31. 12. 2009
in je enak datumu izdelave računovodskih
izkazov družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi.
Skupščina delničarjev potrdi poročilo
uprav družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi
o pripojitvi in poročilo nadzornega sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve.
5.2. Skupščina delničarjev družbe Trdnjava Holding d.d. daje soglasje k Pogodbi
o pripojitvi v skladu s 599. členom ZGD-1,
ki sta jo sklenili prevzemna družba Trdnjava Holding d.d. in prevzeta družba Moda
d.o.o. v obliki notarskega zapisa notarke
Katje Fink iz Celja, SV 314/2010, z dne
22. 4. 2010.
Podpisana pogodba o pripojitvi v obliki
notarskega zapisa je priloga in sestavni del
tega sklepa.
Prevzeta družba Moda d.o.o. prenese
svoje celotno premoženje ter vse pravice in
obveznosti na prevzemno družbo Trdnjava
Holding d.d.
6. Pooblastilo nadzornemu svetu družbe
Trdnjava Holding d.d.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe Trdnjava Holding d.d.,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da
se bo pripojitev družbe Moda d.o.o. lahko
izvedla in vpisala v sodni register.
7. Pripojitev družbe Trdnjava Holding d.d.
k prevzemni družbi Trdnjava 1 Holding d.d.
7.1. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Trdnjava
Holding d.d. daje soglasje k pripojitvi družb
Trdnjava Holding d.d. in Poslovni sistem
Zupanc d.d. k prevzemni družbi Trdnjava 1
Holding d.d.
Presečni datum pripojitve je 31. 12. 2009
in je enak datumu revidiranih računovodskih
izkazov družb, ki so udeležene pri pripojitvi.
Skupščina delničarjev potrdi poročilo
uprav družb udeleženih v pripojitvi o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve revizijske
družbe Valuta d.o.o., Maribor in poročilo
nadzornega sveta o pregledu pripojitve.

7.2. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Trdnjava
Holding d.d. daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi, ki so jo sklenile prevzemna družba
Trdnjava 1 Holding d.d. ter prevzeti družbi
Trdnjava Holding d.d. in Poslovni sistem Zupanc d.d. v obliki notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, SV 315/2010, z dne
22. 4. 2010.
Podpisana pogodba o pripojitvi v obliki
notarskega zapisa je priloga in sestavni del
tega sklepa.
Prevzeti družbi Trdnjava Holding d.d.
in Poslovni sistem Zupanc d.d. preneseta
svoje celotno premoženje ter vse pravice in
obveznosti na prevzemno družbo Trdnjava
1 Holding d.d.
Prevzemna družba ponuja delničarjem
prevzete družbe Trdnjava Holding d.d., ki
bi v roku treh mesecev po vpisu pripojitve
v sodni register zahtevali izplačilo denarne odpravnine, denarno odpravnino v višini
1,90 € na delnico.
8. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe Trdnjava Holding d.d.,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da se
bo pripojitev družbe Trdnjava Holding d.d.
k prevzemni družbi Trdnjava 1 Holding d.d.
lahko izvedla in vpisala v sodni register.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo, vključno z revidiranimi letnimi poročili za družbe, ki so udeležene pri pripojitvi za poslovna leta 2007,
2008, in 2009, pogodbama o pripojitvi ter
poročilom o reviziji pripojitve, poročilom o rezultatih preveritve revidiranih letnih poročil
za družbo in skupino za poslovno leto 2009,
poročili poslovodstev družb udeleženih pri
pripojitvah, poročili nadzornega sveta o pregledu pripojitev, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2A, od
dneva objave sklica skupščine do zasedanja
skupščine.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki v korist
katerih so delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD,
konec četrtega dne pred sejo skupščine.
Delničarji morajo najkasneje konec četrtega
dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini. Na skupščini delniške
družbe lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila.
Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti
izpis iz sodnega registra oziroma predlog za
vpis v sodni register, iz katerega je razvidna
oseba, pooblaščena za zastopanje.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar
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v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino
lahko uprava družbe da podatke v skupnem
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Trdnjava Holding, finančna družba d.d.
uprava družbe
Ob-2974/10
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in statuta Probanke, d.d.
delničarje vabimo na
22. skupščino,
ki bo v sredo, dne 2. 6. 2010, ob 13. uri,
v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, 2000
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Urbana Tručla, za preštevalca glasov
pa Roberta Ernestla in Gregorja Mavsarja.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2009,
Poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in Poročilom o notranjem revidiranju.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2009,
ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, konsolidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2009, ki
ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, in Poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za leto 2009. Skupščina se seznani z obrazložitvijo Poročila nadzornega
sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za
leto 2009, s strani nadzornega sveta.
2.2. Skupščina se seznani s Poročilom
o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za
leto 2009, mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu službe notranjega revidiranja
za leto 2009 in obrazložitvijo mnenja nadzornega sveta k letnemu poročilu službe
notranjega revidiranja za leto 2009, s strani
nadzornega sveta.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2009, v višini 16.344.549,40 EUR se uporabi
– za dividende 3.533.243,70 EUR,
– nerazporejeni dobiček 12.811.305,70
EUR.
Dividenda za leto 2008 znaša:
– za kosovno delnico razreda A (PRBP)
0,82 EUR bruto.
Dividenda za leto 2009 znaša:
– za kosovno delnico razreda A in
B (PRBP in PRBR) 0,84 EUR bruto.

Dividenda se izplača imetnikom delnic,
ki bodo na dan 4. 6. 2010 vpisani v delniški
knjigi kot imetniki delnic razreda A in B. Banka bo izplačala dividende najpozneje v 90
dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
3.2. Skupščina podeli upravi banke razrešnico za poslovno leto 2009.
3.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
banke razrešnico za poslovno leto 2009.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
v zvezi z odobrenim kapitalom in zaradi
uskladitve z določbami ZGD-1C.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
4.1. Odobreni kapital iz 11. člena statuta
se razveljavi, in sicer razveljavitev učinkuje
s časovnim trenutkom vpisa v nadaljevanju
določenega novega odobrenega kapitala
oziroma spremembe statuta v sodni register.
Spremeni se 11. člen statuta, tako da
se glasi:
»Uprava je pooblaščena, da do vključno
dne 2. 6. 2015 s soglasjem nadzornega sveta enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital
banke, ki znaša 15.856.342,85 eurov, za
skupaj največ 7.928.171,42 eurov, z izdajo
novih delnic, ki se vplačajo v denarju, tako
da po povečanju osnovni kapital banke znaša največ 23.784.514,27 eurov. Dosedanji
delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico
do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev
te pravice je 14 dni. Uprava sme obstoječim delničarjem v celoti ali deloma izključiti
prednostno pravico do novih delnic. Uprava
je pooblaščena, da s soglasjem nadzornega
sveta v skladu z zakonom določi nadaljnje
podrobnosti izvedbe povečanj osnovnega
kapitala na podlagi odobrenega kapitala.
Nadzorni svet je pooblaščen, da ob vsakokratnem povečanju osnovnega kapitala na
podlagi odobrenega kapitala besedilo statuta uskladi z obsegom povečanja osnovnega
kapitala na podlagi odobrenega kapitala in
dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala
in izdaje novih delnic.«.
4.2. Skupščina banke sprejme še naslednje spremembe in dopolnitve statuta
banke:
– spremeni se 28. člen statuta, tako da
se glasi:
»Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalne pravice samo tisti
delničarji, ki banki prijavijo svojo udeležbo
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice se lahko natančneje določijo
v sklicu skupščine«.
– spremeni se 31. člen statuta, tako da
se glasi:
»Glasovalna pravica se lahko izvršuje
tudi po pooblaščencu.
Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Ne glede
na to lahko delničarji imenujejo pooblaščenca
z uporabo elektronskih sredstev. Način oziroma pogoje uporabe elektronskih sredstev za
imenovanje pooblaščenca predpiše uprava
banke in jih objavi v sklicu skupščine.
Pooblastilo ostane shranjeno pri banki.
Glasovalna pravica se lahko uresničuje
tudi prek finančne organizacije ali združenja
delničarjev«.
– doda se 31.a člen statuta, ki se glasi:

Št.

34 / 30. 4. 2010 /

Stran

1027

»Delničarji lahko z uporabo elektronskih
sredstev pošiljajo banki tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge
sklepov k točkam dnevnega reda, vključno
z volilnimi predlogi. Način oziroma pogoje
uporabe elektronskih sredstev za pošiljanje
zahtev in predlogov predpiše uprava banke
in jih objavi v sklicu skupščine«.
4.3. Na podlagi sprejetih sprememb statuta se izdela čistopis statuta.
5. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja letnega poročila banke in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto
2010 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000
Ljubljana.
6. Pridobivanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
6.1. Skupščina se seznani s Poročilom
uprave o pridobivanju lastnih delnic.
6.2. Skupščina pooblašča upravo banke, da lahko v roku 18 mesecev od dneva
sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni 20 EUR in najvišji ceni 45 EUR za
kosovno delnico razreda A.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na poslovnem naslovu Probanke, d.d.,
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor in na
vseh njenih poslovnih enotah (seznam
dostopen na http://www.probanka.si/), od
ponedeljka do petka med 10. in 12. uro
ter na uradni spletni strani Probanke, d.d.
http://www.probanka.si/ in na spletnih straneh sistema SEOnet http://seonet.ljse.si/default.aspx so dostopni:
– sklic skupščine in gradivo za skupščino (vključuje besedilo predlaganih sklepov
z utemeljitvijo – vključno s predlaganimi
spremembami statuta),
– revidirano letno poročilo Probanke, d.d.
za poslovno leto 2009 in pripadajoče revizorjevo poročilo ter revidirano konsolidirano
letno poročilo za poslovno leto 2009 in pripadajoče revizorjevo poročilo,
– Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu Probanke, d.d. za leto 2009 (vključeno v letnem poročilu).
Ta sklic skupščine je dne 30. 4. 2010
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podatki o dostopnosti dokumentov v zvezi s prijavo in udeležbo na skupščini, so
navedeni v naslednjem razdelku.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
nematerializiranih navadnih kosovnih delnic razreda A in imetniki nematerializiranih
prednostnih kosovnih delnic brez glasovalne pravice razreda B, ki so (imetniki delnic
razreda A in razreda B) vpisani v delniško
knjigo Probanke, d.d., ki jo vodi KDD d.d.,
in ki najkasneje 3 dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi, in sicer pisno na faks
02/25-20-639 ali po pošti na naslov: Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor. Prijava se izvrši z izpolnjeno prijavnico.
Vsakemu delničarju bo po pošti poslano vabilo na skupščino, h kateremu bo priložena
prijavnica, obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice in sklic skupščine.
Vabilo na skupščino, prijavnica in obrazec
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pooblastila za uresničevanje glasovalne
pravice so dostopni tudi na poslovnem naslovu Probanke, d.d., Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor, in na vseh njenih poslovnih
enotah, od ponedeljka do petka med 10.
in 12. uro. Obrazec prijavnice in pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice
sta dostopna tudi na uradni spletni strani
Probanke, d.d. http://www.probanka.si in na
spletnih straneh sistema SEOnet http://seonet.ljse.si/menu/default.asp.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo le
imetniki nematerializiranih navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se prijavijo na skupščino v skladu s prejšnjim odstavkom.
V skladu s točko 3.05.02 Poslovnika
o delu skupščine Probanke, d.d. se za delničarje banke štejejo osebe, katerih delnice
so 3 dni pred zasedanjem vpisane v delniški
knjigi, ki se vodi pri KDD d.d.
Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi
po pooblaščencu. Pooblaščenec mora imeti
za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Pooblastilo ostane shranjeno pri
banki. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi prek finančne organizacije ali združenja delničarjev.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.
Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz
sodnega registra, kolikor ta izpis ni bil poslan ob prijavi.
Registracija udeležencev skupščine se
bo vršila od 12. do 13. ure.
Delničarje vljudno prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se
izognili gneči in zamudi s pričetkom skupščine.
Drugi podatki v zvezi z delnicami banke
in skupščino
Skupno število delnic: 3.799.814.
Skupno število navadnih kosovnih delnic
razreda A: 3.399.814.
Skupno število prednostnih kosovnih
delnic brez glasovalne pravice razreda
B: 400.000.
Skupno število nematerializiranih navadnih kosovnih delnic razreda A: 3.397.603.
Skupno število nematerializiranih prednostnih kosovnih delnic brez glasovalne pravice razreda B: 396.315.
Skupno število glasovalnih pravic iz nematerializiranih navadnih kosovnih delnic
razreda A: 3.397.603.
Skupno število glasovalnih pravic iz
vseh navadnih kosovnih delnic razreda
A: 3.399.814.
V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski
sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.
Skupščini bo prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Probanka d.d.
mag. Romana Pajenk
predsednica uprave
Vito Verstovšek
član uprave
Milana Lah
članica uprave
Ob-2977/10
Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, na
podlagi določb 33. člena statuta hranilnice
sklicuje
24. redno skupščino
Hranilnice LON d.d., Kranj,
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ki bo v Kranju, dne 31. 5. 2010, ob 18.
uri, v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana št. 15 (I. nadstropje – avla), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev in imenovanje organov
skupščine.
Skupščino bo odprl predsednik uprave
hranilnice, ki bo podal ugotovitve o udeležbi
delničarjev, sklepčnosti skupščine in predloge glede organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice
LON d.d., Kranj ugotavlja, da je sklepčna in
za predsednika skupščine izvoli in potrjuje
Slavka Erzarja, za članici pa Marto Urbančič
Rombo in Jano Kalan, za članici komisije
za preštevanje glasov se izvolita in potrdita
Darja Kosec in Tatjana Jenko ter ugotavlja,
da je na skupščini navzoč notar Vojko Pintar
iz Kranja, za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
2. Obravnava letnega poročila o poslovanju hranilnice za leto 2009 z vsebovanim
poročilom uprave, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila, poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2009,
stališču nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja in poročilom o notranji reviziji z mnenjem nadzornega sveta,
predlog ugotovitve in uporabe bilančnega
dobička za poslovno leto 2009 s predlogom
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2009 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.
Predlog sklepa:
a) Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2009 Hranilnice LON d.d., Kranj in poročilo
o delu nadzornega sveta v letu 2009, podaja
pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2009 in poročilo o notranji reviziji
v letu 2009 z mnenjem nadzornega sveta.
b) Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009 v višini 364.912,57
EUR za naslednje namene:
– za izplačilo dividend delničarjem, ki so
na dan 31. 5. 2010 vpisani v delniško knjigo
kot lastniki delnic s pravico do dividende,
v višini 263.528,00 EUR, ki se izplačajo do
20. 6. 2010,
– za oblikovanje drugih rezerv iz dobička
v znesku 101.384,57 EUR.
c) Skupščina potrjuje predlog izplačila
nagrade v breme dohodka poslovnega leta
2009, in sicer:
– upravi v skupnem znesku 48.490,20
EUR (bruto bruto), in sicer predsedniku 2/3
zneska in članu 1/3 zneska,
– nadzornemu svetu v skupnem znesku 4.431,02 EUR (bruto bruto), in sicer
predsedniku 2/4 zneska in članoma po 1/4
zneska.
d) Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2009, s čimer se odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009.
3. Predlog pooblastila upravi za pridobitev lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice
LON d.d., Kranj pooblašča upravo hranilnice, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta v roku 36 mesecev, od dneva tega pooblastila pridobiva lastne delnice
družbe, po ceni, ki ne bo nižja od 75,00
evrov in ne bo višja od 6-kratnika nominalne

vrednosti delnice. Uprava lahko pridobiva
lastne delnice za vse namene iz prvega
odstavka 247. člena ZGD-1. Število novo
pridobljenih lastnih delnic ne sme skupaj
z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba
že ima, preseči 10% osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic,
ki jih hranilnica pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do
prodaje in nakupa delnic izključena.
4. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje poslovanja Hranilnice LON d.d.,
Kranj za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice
LON d.d., Kranj imenuje za revidiranje poslovanja Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Deloitte
revizija d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana.
5. Spremembe statuta hranilnice.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu, ki je sestavni del gradiva skupščine ter čistopis statuta hranilnice.
6. Informacija o tekočem poslovanju Hranilnice v prvih štirih mesecih poslovanja, ki
jo uprava poda na skupščini družbe.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice
LON d.d., Kranj se seznani s tekočim poslovanjem hranilnice v obdobju od 1. 4. 2010.
Predloge sklepov pod točkami od 1, 2,
4 in 5 predlagata uprava in nadzorni svet
Hranilnice LON d.d., Kranj, predlog sklepa
pod točko 3 pa nadzorni svet Hranilnice
LON d.d., Kranj.
Obvestilo delničarjem:
1. Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvami in informacije
v zvezi s skupščino
– gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, poročilom uprave v zvezi
z letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, poročilom o delu nadzornega sveta v letu
2009, stališči nadzornega sveta k poročilu
pooblaščenega revizorja, poročilom o notranji reviziji z mnenjem nadzornega sveta,
predlogom ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2009 ter informacija
o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter druga gradiva iz drugega odstavka
297.a člena ZGD – 1 so po objavi skupščine
delničarjem na voljo za vpogled na sedežu
hranilnice v tajništvu uprave Hranilnice LON
d.d., Kranj v Kranju, Bleiweisova cesta 2, in
sicer vsak dan, od 14. do 15. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dne
27. 5. 2010;
– delničarji hranilnice bodo sporočilo
o sklicu skupščine prejeli po pošti;
– seje skupščine po 7. členu poslovnika
skupščine niso javne.
2. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila
– Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala hranilnice, lahko sedem dni po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema
sklepa obrazložitev take točke dnevnega
reda. Uprava hranilnice bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila
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tiste dodatne točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo hranilnici po pošti na naslov Hranilnica LON d.d.,
Bleiweisova 2, 4000 Kranj.
– Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način,
kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo hranilnici poslani v sedmih dneh po objavi tega skica skupščine in
bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
– Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog. Delničarji lahko svoje predloge pošljejo hranilnici po pošti na naslov Hranilnica
LON d.d., Bleiweisova 2, 4000 Kranj.
– Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se hranilnici posredujejo po pošti, morajo
vsebovati lastnoročni podpis predlagatelja,
kot fizične osebe oziroma pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis njenega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če
le-tega ta uporablja, pri čemer ima hranilnica
pravico do preveritve identitete delničarja
oziroma pooblaščenca ali zastopnika delničarja, ki je pravna oseba, ki posredujejo
hranilnici zahtevo ali predlog po pošti.
– Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu
s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke
o zadevah hranilnice, če so ti pomembni za
presojo točk dnevnega reda.
3. Pogoji za udeležbo delničarjev na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
– Upravičenci do udeležbe na skupščini
hranilnice so vsi delničarji hranilnice imetniki katerihkoli delnic hranilnice z glasovalno
pravico, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo najavili tako, da se prijavijo v tajništvu
Uprave, najpozneje konec četrtega dne pred
Skupščino hranilnice, tj. do dne 27. 5. 2010,
do 24. ure, in so na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev.
– Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pisno pooblastilo. Delničarji oziroma
njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo
na zahtevo hranilnice izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa tudi z izpiskom
iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra.
– Skupščina je sklepčna, če je na njej
zastopanih najmanj polovico v osnovnem
kapitalu zastopanih glasov po izdanih glasovalnih delnicah.
– V primeru nesklepčnosti skupščine na
napovedani in objavljeni dan, bo na podlagi
36. člena statuta nova seja skupščine naslednjega dne, tj. 1. 6. 2010, ob isti uri, z istim
dnevnim redom, v prostorih Mestne občine
Kranj, dvorana št. 15. Skupščina bo v tem
primeru veljavno sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Hranilnica LON d.d., Kranj
uprava

Ob-2985/10
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor, na podlagi Statuta Informatike, d.d.,
tč.7.4. vabi delničarje na
15. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v ponedeljek,
dne 31. 5. 2010, ob 11. uri, na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna soba
v III. nadstropju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Seji bo
prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc,
ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Bojana Podlesnik in za preštevalki glasov Irena Lorencin in Zdenka
Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednica skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Predstavitev letnega poročila družbe
Informatike d.d. Maribor za poslovno leto
2009, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme na znanje letno poročilo Informatike d.d., revizorjevo poročilo in
poročilo nadzornega sveta za leto 2009.
Čisti dobiček za leto 2009, v višini
91.151,55 EUR se razporedi:
– 45.575,77 EUR (50%) kot preneseni
dobiček,
– 45.575,78 EUR (50%) v druge rezerve
iz dobička.
Na podlagi tega se bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2009 v vrednosti 124.869,94
EUR deli:
– 79.294,16 EUR kot preneseni dobiček,
– 45.575,78 EUR v druge rezerve iz dobička.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2009.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 2010 revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
7. Razrešitev članstva v nadzornem svetu in imenovanje novih predstavnikov v nadzornem svetu Informatike d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina na predlog nadzornega sveta Informatike, d.d. razreši naslednje člane
nadzornega sveta Informatike, d.d.: Mirka
Marinčiča in imenuje novega člana Osvald
Matjaža, Stanislava Vojska in imenuje novega člana Andreja Kosmačina, Mira Rogino in
imenuje novega člana Radeta Kneževiča.
Mandat novoizvoljenim članom traja 4
leta od imenovanja na skupščini.
8. Uskladitev Statuta Informatike v skladu z zakonskimi spremembami.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme
uskladitev Statuta Informatike d.d., v skladu
z zakonskimi predpisi.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi dne 24. 5. 2010 in
ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom
iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu
družbe na vpogled vsak delovni dan pri Ireni Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini
Grad od 10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do dneva
skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina vnovič sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Informatika, d.d.
uprava družbe
mag. Miran Novak
Ob-2986/10
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, sklicuje uprava družbe
15. skupščino
delniške družbe Melamin kemična
tovarna d.d. Kočevje,
ki bo v sredo, 9. junija 2010, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe Tomšičeva
9, v Kočevju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov,
notarja in zapisnikarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Tomo
Jarni, za preštevalki glasov Milena Klun in
Sabina Grišin, za notarja in zapisnikarja pa
notarka Nina Češarek.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin d.d.
Kočevje, in sicer ob seznanitvi z letnim po-
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ročilom, revizijskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil
letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
1. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno
delo v poslovnem letu 2009.
2. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2009.
3. Bilančni dobiček družbe po stanju
na dan 31. 12. 2009 v višini 2.753.441,65
EUR se ne razporedi.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina družbe
sprejme spremembe in dopolnitve statuta
družbe ter čistopis statuta, ki postanejo kot
priloga sestavni del sklepa.
4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta
8, Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavijo svojo udeležbo tako, da družba prijavo prejme najpozneje konec četrtega dne
pred skupščino in, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine to je dne
5. 6. 2010 (presečni dan).
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo
za dodatno točko dnevnega reda pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov:
skupscina@melamin.si.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni
potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki
družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi pošljejo tudi po elektronski
pošti na naslov: skupscina@melamin.si.
Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in
obrazložitvijo točk dnevnega reda:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko
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dnevnega reda, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v splošnem kadrovskem
sektorju, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od
8. do 12. ure.
Gradivo za skupščino je objavljeno in
delničarjem dostopno na spletni strani družbe, www.melamin.si.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem
mora uprava na skupščini dati delničarjem
zanesljive podatke o zadevah družbe, če so
potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1,
so dostopne na spletni strani družbe, www.
melamin.si.
Način glasovanja
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu
je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: skupscina@melamin.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo v sejni sobi na sedežu družbe pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo
vpisali na seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeli glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG)
je na dan sklica skupščine 349.913. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je
349.913.
Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje
direktor družbe
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.
Ob-2987/10
Na podlagi točke 7.0 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d., upravni odbor družbe
sklicuje
XIII. redno skupščino
delničarjev družbe CP Ptuj, Zagrebška
cesta 49/a, Ptuj,
ki bo v ponedeljek, dne 31. 5. 2010, ob 9.
uri na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Upravni odbor ugotovi sklepčnost skupščine.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Goran Kraljevič – za predsednika,
– preštevalca glasov: Zdenko Kraljevič in
Brigita Mesarič.
Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.
Za predsednika skupščine se skladno
s tč 7.12. Statuta družbe izvoli Tomaž Alič,
univ. dipl. prav.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila Upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe se je seznanila z vsebino letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 s poročilom
revizijske hiše Auditor o poslovanju CP Ptuj
v poslovnem letu 2009 ter poročilom UO
družbe za poslovno leto 2009, kar vse je
priloga tega sklepa.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2009 in
podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in
članom upravnega odbora.
Predlog sklepa:
1. Ugotovljen bilančni dobiček v višini
1.535.890,00 €, ostane nerazporejen.
2. Skupščina upravnemu odboru podeljuje razrešnico za delo v letu 2009.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina imenuje družbo Auditor d.o.o. iz Ptuja za revizorja družbe
CP Ptuj, za poslovno leto 2010.
5. Sprejem finančnega načrta za delo
UO v letu 2010.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in sprejela finančni načrt za delo UO
v letu 2010.
6. Pooblastilo izvršnemu direktorju družbe za pridobitev lastnih delnic.
Po predlogu upravnega odbora se sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora ter v skladu z 240. členom ZGD
skupščina družbe CP Ptuj d.d. pooblašča
izvršnega direktorja družbe za nakup lastnih
delnic do višine 10% osnovnega kapitala
družbe v nominalni vrednosti 56.314,09 €.
Najvišja nakupna cena delnice ne sme
presegati 2-kratnika knjigovodske vrednosti
delnice, najnižja prodajna cena delnice pa
ne sme biti manjša kot je bila nakupna vrednost delnice družbe.
Skupščina pooblašča izvršnega direktorja družbe, da v soglasju z upravnim
odborom družbe odproda ali umakne vse
pridobljene lastne delnice brez nadaljnjega
sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča izvršnega direktorja, da v soglasju z upravnim odborom družbe pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic
lahko izključi prednostno pravico obstoječim
delničarjem.
Skupščina pooblašča upravni odbor
družbe, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic ustrezno
prilagodi Statut tako, da se določbe Statuta
ujemajo z novimi dejstvi.
Postopek in viri za odkup delnic se zagotavljajo v skladu z določili ZGD in Statuta
družbe. Zaradi nakupa lastnih delnic se ne
sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu
ali Statutu predpisane rezerve.
Pooblastilo izvršnemu direktorju družbe
za nakup lastnih delnic velja do julija 2011.
leta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu
s Statutom družbe. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeleži vsak delničar, pod pogojem, da svojo udeležbo napove na sedežu družbe najpozneje tri dni
pred dnevom zasedanjem skupščine (dan
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zasedanja skupščine se pri tem ne šteje).
Delničar lahko napove udeležbo pisno, po
pošti, elektronski pošti ali faksu.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v pisarni Mesarič Brigite
od 29. 4. 2010 do 28. 5. 2010, od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravnemu
odboru v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Upravni odbor družbe CP Ptuj d.d.
Ferdinand Veingerl
predsednik UO
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Zavarovanja terjatev
SV 334/10
Ob-2990/10
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 334/10,
DK 21/10 z dne 21. 4. 2010, je bil posamezni del stavbe z ident. št. 1938-1618-24
k.o. Mengeš, trisobno mansardno stanovanje številka 24, v 4. nadstropju z uporabno
površino, v izmeri 68,00 m2 in neto tlorisno
površino, v izmeri 87,44 m2, s pripadajočo
kletjo, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi
z id. št. 1938-1618, na naslovu Kolodvorska
cesta 2 b, 1234 Mengeš, ki stoji na parc.
št. 130/2 k.o. Mengeš ter last zastaviteljice Vilme Štritof Čretnik, do 1/1, zastavljeno
v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub
ljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ
5860571000, za zavarovanje terjatve v višini
50.000,00 EUR s pp.
SV 233/10
Ob-2991/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 233/2010
z dne 20. 4. 2010, je dvosobno stanovanje
v prvi etaži večstanovanjske hiše, na naslovu Kozinova ulica 5, 2000 Maribor, stoječe
na parceli 359/16, pripisane pri vložku št.
219, k.o. Počehova, v lasti Cvikl Tomaža,
stanujoč Mariborska cesta 37, 2312 Orehova vas, do celote, in zastavljeno v korist
UniCredit Banka Slovenije d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka: 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 56.000,00 EURs
pripadki.
SV 164/10
Ob-2992/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 164/10; DK 06/10 z dne 20. 4. 2010,
je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje
številka 5, v izmeri 85,18 m2, kar se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu
Smetanova ulica 32, 2000 Maribor, zgrajeni
na parceli številka 1474 katastrska občina
Koroška vrata; last dolžnice – zastaviteljice
Mateje Logar do 1/1; zastavljena v korist
upnice Nove KBM d.d., s sedežem Ulica
Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 110.000,00
EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje
do vključno 20. 4. 2030.
SV 344/10
Ob-2993/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 344/10 z dne 21. 4.
2010, je stanovanje št. 13, v neto tlorisni
površini 94,35 m2, v peti etaži stanovanjske stavbe Vrečkova ulica 11, Kranj, s številko stavbe 235 v k.o. Huje, stoječe na
parc. št. 164/1, parc. št. 164/2, parc. št.
164/3 in parc. št. 164/4, k.o. Huje, Okrajnega sodišča v Kranju, z ident. št. dela
stavbe 2122-235-13, v solasti Venca in
Adrijane Dimitrovske, obeh Tupaliče 52,
4205 Preddvor, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 4. 2010,
sklenjene s prodajalko Leopoldino Bogataj,
Kladje 8A, Gorenja vas, zastavljena v korist

upnice Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, MŠ: 2211254000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
60.000,00 EUR, s spremenljivo letno pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,500%, z ostalimi pp., z zapadlostjo
zadnje anuitete 1. 5. 2025 in z možnostjo
odpoklica zavarovane terjatve.
SV 345/10
Ob-2994/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 345/10 z dne 21. 4. 2010, je enosobno stanovanje št. 2, v izmeri 50,90 m2,
v prvem nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom Pot na kolodvor 2, 4000
Kranj, s številko stavbe 1898 v k.o. Kranj
(2100-1898), stoječe na parc.št. 174/2, k.o.
Kranj, last Branka Gorgiev in Dobrile Gorgieve, obeh Pot na kolodvor 2, 4000 Kranj,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 11.
2003, sklenjene s prodajalcem Alenom Behek, Škofjeloška cesta 19, Medvode, zastavljeno v korist upnice Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična
številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve višini 57.000,00 EUR, z letno
obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,750%,
z vračilom v 180 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 1. 5. 2025,
z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi
pripadki ter stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 168/10
Ob-2995/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 168/10; DK 07/10 z dne 21. 4. 2010,
je bilo stanovanje številka 17, v III. in I.
etaži poslovno stanovanjske stavbe številka 1285, ki se nahaja na naslovu Meljska
cesta 5, Maribor, stoječe na parceli številka 2213 in 2214 katastrska občina Maribor-grad, v izmeri 55,20 m2, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih delih in
napravah ter skupnih prostorih in funkcionalnem zemljišču, ki služi stavbi kot celoti
in je last zastaviteljice Raković Hazemine,
rojene 20. 7. 1959, stanujoče Meljska cesta
5, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 15. 12. 2008, zastavljeno v korist
upnika Raiffeisenbank Kirchberg-Edelsbach, eGen, 8324 Kirchberg an der Raab
159, EIŠ 1870734, Avstrija, v zavarovanje
denarne terjatve v znesku 10.000,00 EUR
s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do
vključno 20. 5. 2025 oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnika.
SV 335/10
Ob-2996/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 335/10 z dne 23. 4.
2010, je trisobno stanovanje št. 4, v izmeri
79,70 m2, v pritličju stanovanjske hiše Ravne 16, 4290 Tržič, s š. stavbe 136, v k.o.
Tržič (2143-136), stoječe na parc. št. 394
in 395/30, k.o. Tržič, v solasti Zorana in
Danijele Todorović, Ravne 16, Tržič, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 14. 12. 2001, sklenjene s prodajalko

Cvijeto Djokić, Ravne 16, Tržič, z zemljiško
knjižnim dovolilom z dne 12. 4. 2010, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, MŠ:
1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR, s pogodbeno
obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,30%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 4.
2030, z možnostjo odpoklica terjatve s strani
upnice ter z ostalimi pp.
SV 224/2010
Ob-2997/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz
Ljubljane, opr. št. 224/2010 z dne 23. 4.
2010, je bila nepremičnina, soba z vodovodnim priključkom, v II. nadstropju, na severovzhodnem delu stanovanjskega objekta,
na naslovu Seškova 4, Medvode, ki stoji
na parc. št. 14/2 k.o. Medvode, ki ima na
podlagi odločbe GURS OGU Ljubljana št.
02132 00111/2007-2 z dne 21. 2. 2007,
ident. št. 1973-139-9, in je del stavbe št. 9,
v 4. etaži, v izmeri 20 m2, v stavbi, na naslovu Seškova cesta 4, 1215 Medvode, last
Suzane Gjergji, na podlagi kupo-prodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, ki jo je dne
11. 1. 2008 sklenila z Markom Čičičem, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve
v višini 110.000,00 EUR z obrestno mero
v višini seštevka veljavnega 6-mesečnega
Euriborja, ki se zaokroži na osminko navzgor in obrestne marže v višini 2.15% letno,
s tem, da sta solidarna kreditojemalca dolžna vrniti glavnico kredita v 354 mesečnih
obrokih, pri čemer prva mesečna anuiteta
zapade v plačilo dne 31. 5. 2010, zadnja
pa 31. 10. 2039, ter z možnostjo predčasne
zapadlosti v primerih, določenih v 18. členu
Pogodbe o dolgoročnem kreditu št. KR01
274035010 z dne 23. 4. 2010, v primeru zamude s plačilom glavnice in stroškov
z zamudnimi obrestmi po čl. 6 kreditne
pogodbe ter z ostalimi pripadki in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve, vse podrobno
opredeljeno v Pogodbi o dolgoročnem kreditu št. KR01 274035010 z dne 23. 4. 2010
v korist upnika UniCredit Banka Slovenija
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljub
ljana, MŠ: 5446546000.
SV 428/10
Ob-2998/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz
Slovenj Gradca, opr. št. SV 428/10, z dne
23. 4. 2010, je bilo stanovanje številka
06, v II. nadstropju večstanovanjske hiše,
na naslovu Center 4, Črna na Koroškem,
s skupno stanovanjsko površino 76,26 m2;
ki stoji na parc. št. 80/8, vl. št. 151 k.o.
Črna, last dolžnika in zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 3. 2010,
sklenjene med prodajalko Občino Črna na
Koroškem in Maticem Vidovškom kot kupcem, zastavljeno za zavarovanje terjatve
v višini 31.000,00 EUR, s končnim rokom
vračila 19. 5. 2035, skupaj s pp, v korist
zastavnega upnika Nova kreditna banka
Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, mat. št. 5860580, vse do dokončnega
poplačila terjatve.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 105456/2008
Os-2606/10
V izvršilni zadevi VL 105456/2008, je po
pravnomočnem sklepu o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, dne 12. 3. 2009 zarubljena nepremičnina v lasti Žnidarec Igorja,
Cesta na Pečovje 4, Štore, predmet prodaje pri Okrajnem sodišču v Šentjurju pri
Celju: stanovanje št. 22, v izmeri 38 m2,
v stavbi 143, v zgornjem mansardnem delu
večstanovanjske stavbe, na naslovu Cesta
na Pečovje 4, Štore. Zapisnik o rubežu ima
pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 4. 2010
In 1673/2007
Os-2607/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 6. 2008, opr. št. In 1673/2007 je
bil dne 11. 5. 2009 opravljen v korist upnika AA-Lipa d.o.o., Celovška 264, Ljubljana,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer soba št. 104, v izmeri
19,22 m2, v I. nadstropju objekta Center
Lipa, na Celovški cesti 264, v Ljubljani, last
dolžnika Erjavec Janeza, Celovška c. 264,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2010
VL 102403/2008
Os-2608/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 11. 2008, opr. št. VL 102403/2008
je bil dne 11. 5. 2009 opravljen v korist upnika AA-Lipa d.o.o., Celovška 264, Ljubljana,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer soba št. 104, v izmeri
19,22 m2, v I. nadstropju objekta Center
Lipa, na Celovški cesti 264, v Ljubljani, last
dolžnika Erjavec Janeza, Celovška c. 264,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2010
In 806/2006
Os-2609/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 6. 2006, opr. št. In 806/2006 je bil
dne 11. 5. 2009 opravljen v korist upnika AALipa d.o.o., Celovška 264, Ljubljana, rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer soba št. 104, v izmeri 19,22 m2,
v I. nadstropju objekta Center Lipa, na Celovški cesti 264, v Ljubljani, last dolžnika Erjavec
Janeza, Celovška c. 264, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2010
In 286/2007
Os-2610/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 9. 10. 2007, opr. št. In 286/2007 je bil
dne 11. 5. 2009 opravljen v korist upnika AALipa d.o.o., Celovška 264, Ljubljana, rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer soba št. 104, v izmeri 19,22 m2,
v I. nadstropju objekta Center Lipa, na Celovški cesti 264, v Ljubljani, last dolžnika Erjavec
Janeza, Celovška c. 264, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 17764/2007
Os-5816/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Klenovška, Adamičeva 15, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Bojan Klenovšek, Nazorjeva ulica 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident. št.
247.E, vpisani v podvložku št. 5057/79,
v k.o. Zgornja Šiška, dne 9. 6. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-1574
z dne 21. 9. 1972, glede nepremičnine garažni boks št. 379 v pritličju, v pribl. izmeri 13,25 m2, ki stoji na zemljišču parc. št.
323/68, k.o. Zgornja Šiška, sklenjene med
prodajalcem Poslovno združenje Giposs,
Dvoržakova 5, Ljubljana in kupcema Vojnović Nikolo in Marijo, oba Celovška 138,
Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 3.
1990, glede nepremičnine garažni boks št.
379 v pritličju, v pribl. izmeri 13,25 m2, ki stoji
na zemljišču parc. št. 323/68, k.o. Zgornja
Šiška, sklenjene med prodajalcema Vojnović Nikolo in Marijo, oba Celovška 138, Ljub
ljana ter kupcem Poravne Denisom, Gotska
9, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2009
Dn 23768/2006
Os-2366/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vovk Tanite, Belokriška c. 14, Portorož, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 6 v 1. nadstropju in pomožni
prostor št. 6 v kleti na Neubergerjevi 20
v Ljubljani, ident. št. 129.E in 130.E, vpisano v podvl. št. 2855/65 k.o. Bežigrad, dne
3. 2. 2010, pod opr. št. Dn 23768/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. JU 67-819 z dne
16. 5. 1967, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, ki ga zastopa Stanovanjsko gospodarstvo „Standard“ Ljubljana (kot
prodajalcem) ter Mihelič Zupančič Angelo
in Zupančič Karlom, oba Koširjeva 19, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 129.E in 130.E, vpisano
v podvl. št. 2855/65 k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12.
1972, sklenjene med Zupančič Angelo in

Karlom, oba Koširjeva 19, Ljubljana (kot
prodajalcema) in Vovk Tanito, Ul. OF št. 1,
Koper (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 129.E in 130.E, vpisano
v podvl. št. 2855/65 k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2010
Dn 8364/2009
Os-2367/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Klavora Marije Ane, Gorazdova ulica 19, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, garažo št.
312 v kleti, RGD 3, na Rašiški ulici v Ljub
ljani, ident. št. 12.E, v podvl. št. 4344/12,
k.o. Zgornja Šiška, dne 4. 2. 2010, pod opr.
št. Dn 8364/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu garaže št. G-960 z dne
28. 3. 1969, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem)
in dr. Cibic Ivanom, Kidričeva 15, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E, v podvl. št. 4344/12, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2010
Dn 19759/2007
Os-2368/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Uštar
Mihe, Gotska ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Marija Bele Vatovec, Čufarjeva 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje št. 19,
v 2. nadstropju, na naslovu Gotska ulica
8, Ljubljana, z ident. št. 97.E, k.o. Dravlje,
dne 8. 6. 2009, pod opr. št. Dn 19759/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 70-3339 z dne 3. 11. 1970, sklenjene
med prodajalcem Poslovnim združenjem
„Giposs“, Ljubljana in kupcema Uštar Marijo ter Petrom, oba Kamnogoriška 19, Ljub
ljana, za nepremičnino, stanovanje št. 19,
v 2. nadstropju, na naslovu Gotska ulica 8,
Ljubljana, z ident. št. 97.E, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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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 16. 3. 2010
Dn 19192/2008
Os-2369/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Godler Alojzija, Neubergerjeva 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 4206/18, stanovanje št. 18
v III. nadstropju s shrambo št. 18 v kleti,
z ident. št. 2636-3375-018 Neubergerjeva
ulica 2, Ljubljana, k.o. Bežigrad, dne 29. 1.
2010, pod opr. št. Dn 19192/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 25. 10. 1988,
sklenjene med Godler Alojzijem roj. 1907
in Godler Ano, oba Neubergerjeva 2, Ljub
ljana, ter Godler Marijo Magdaleno, Dunaj,
Godler Alojzijem roj. 1944, Neubergerjeva
2, Ljubljana in Pengal Zdenko, Domžale, za
stanovanje št. 18, v hiši na Neubergerjevi
2, Ljubljana,
– darilne pogodbe z dne 29. 12. 1992,
sklenjene med Pengal Zdenko, Dob, ter Godler Marijo Magdaleno, Dunaj in Godler Alojzijem roj. 1944, Neubergerjeva 2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2010
Dn 9283/2008
Os-2370/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Skušek Nataše, Rožna dolina c. II/12, Ljub
ljana, ki jo zastopa Klavdija Šušnjara – Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 4571/40, posamezni del stavbe z ident. št. 1739-3370-009,
na naslovu Šišenska cesta 11, Ljubljana,
k.o. Zgornja Šiška, dne 29. 1. 2010, pod opr.
št. Dn 9283/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 04/04-16-466-271/91 z dne 7. 11. 1991,
sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in
Pokovec Dragico, Šišenska 11, Ljubljana,
za stanovanje št. 10, na naslovu Šišenska
11, Ljubljana, v k.k. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2010
Dn 10246/2009
Os-2414/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Stres Blaža, Zatolmin 43, Tolmin in Krečič
Stres Hane, Puhova ulica 12, Ljubljana, ki
ju zastopa notar Miro Košak, Trg republike
3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe hipoteke ter vpisa zaznambe neposredne izvršljivosti, pri nepremičnini stanovanju št. 2, v pritličju s shrambo št. 2 na
podstrešju, na naslovu Polanškova ul. 18,
Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisani v podvl.
št. 2344/2, k.o. Črnuče, dne 18. 2. 2010,
pod opr. št. Dn 10246/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. BS
111/2-113/85 z dne 29. 5. 1985 sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija Ceste Tehnika, o.sol.o., Titova 38, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Kužnik Adolfom
ter Kužnik Danielo, oba Bratovževa pl. 15,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano v podvl.
št. 2344/2, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2010
Dn 10236/2009
Os-2415/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici, mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Stres Blaža, Zatolmin 43, Tolmin in Krečič
Stres Hane, Puhova ulica 12, Ljubljana, ki
ju zastopa notar Miro Košak, Trg republike
3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe hipoteke ter vpisa zaznambe neposredne izvršljivosti, pri nepremičnini stanovanju št. 2, v pritličju s shrambo št. 2, na
podstrešju, na naslovu Polanškova ul. 18,
Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisani v podvl.
št. 2344/2, k.o. Črnuče, dne 18. 2. 2010,
pod opr. št. Dn 10236/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. BS
111/2-113/85 z dne 29. 5. 1985 sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija Ceste Tehnika, o.sol.o., Titova 38, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Kužnik Adolfom
ter Kužnik Danielo, oba Bratovževa pl. 15,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano v podvl.
št. 2344/2, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2010
Dn 1244/2009
Os-2416/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Potočnik Igorja, Grassellijeva 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine ident. št. 4.E, podvl. št. 1673/4,

ident. št. 23.E, podvl. št. 1673/23, ident. št.
25.E, podvl. št. 1673/25, vse nepremičnine
v k.o. Bežigrad, dne 26. 2. 2010, pod opr. št.
Dn 1244/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Kinematografskim
podjetjem (kot prodajalcem) in Gostinskim podjetjem Hotel Turist, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnine ident. št. 4.E,
podvl. št. 1673/4, ident. št. 23.E, podvl. št.
1673/23, ident. št. 25.E, podvl. št. 1673/25,
vse nepremičnine v k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7.
1969, sklenjene med gostinskim podjetjem
Hotel turist, Dalmatinova ulica 13, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Potočnik Angelco, Grassellijeva ulica 4, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnine ident. št. 4.E,
podvl. št. 1673/4, ident. št. 23.E, podvl. št.
1673/23, ident. št. 25.E, podvl. št. 1673/25,
vse nepremičnine v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2010
Dn 10341/2009
Os-2417/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanislava Slapnik, Cesta na postajo 14, Brezovica pri Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini stanovanju št. 68, v 6.
nadstropju, na naslovu Novakova ulica 1,
Ljubljana, z ident. št. 68.E, vpisani v podvl.
št. 4134/68, k.o. Bežigrad, dne 18. 2. 2010,
pod opr. št. Dn 10341/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
1087 z dne 2. 4. 1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem »Obnova«, Titova 39, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Slapnik Jožefo,
Gornji Grad 96 (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 68.E, vpisano
v podvl. št. 4134/96, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2010
Dn 23279/2008
Os-2418/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Posar Dragice, Dolenjska cesta 34, Ljub
ljana, ki jo zastopa SPL d.d., Frankopanska
cesta 18a, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice za nepremičnino, stanovanje
št. 3, v pritličju, na naslovu Dolenjska cesta
34, Ljubljana, ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 4016/3, k.o. Karlovško predmestje, dne
17. 2. 2010, pod opr. št. Dn 23279/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
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– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med GP Grosuplje (kot prodajalcem) in ŽG-Železniška tiskarna Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 3.E, v podvl. št. 4016/3, k.o.
Karlovško predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 8.
1981, sklenjene med ŽG-Železniško tiskarno Ljubljana (kot prodajalcem) in Stepančič
Bredo, Dolenjska cesta 34, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 3.E, v podvl. št. 4016/3, k.o. Karlovško predmestje,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
10. 9. 1981, sklenjenega med ŽG-Železniško tiskarno Ljubljana (kot prodajalcem) in
Stepančič Bredo, Dolenjska cesta 34, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 3.E, v podvl. št. 4016/3,
k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2010
Dn 8358/2009
Os-2439/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja GTA
d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
poslovni prostor P1, P2 in P6, Brnčičeva
ulica 13, Ljubljana, ident. št. 1.E, v podvl.
št. 1770/1, k.o. Črnuče, dne 4. 2. 2010,
pod opr. št. Dn 8358/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prenosu lastnine
z dne 22. 11. 1993, sklenjene med Inženiring Galeb p.o., Izola (kot prodajalcem) in
Novak Džonijem, Pot Draga Jakopiča 18,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 1.E, v podvl. št. 1770/1,
k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2010
Dn 1391/2009
Os-2217/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 2639/3, k.o. Livek.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 3. 2010

Dn 160/2010
Os-2218/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 34/6, k.o. Pečine.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
Dn 161/2010
Os-2219/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 34/13, k.o. Modrejce.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
Dn 162/2010
Os-2220/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 34/7, k.o. Pečine.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
Dn 163/2010
Os-2221/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 35/4, k.o. Pečine.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
Dn 321/2010
Os-2222/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 323/8, k.o. Obloke.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
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3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
Dn 322/2010
Os-2223/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 383/5, k.o. Obloke.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
Dn 323/2010
Os-2224/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 383/6, k.o. Obloke.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
Dn 356/2010
Os-2225/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 274, k.o. Idrija pri Bači.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
Dn 385/2010
Os-2226/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 278/5, k.o. Podmelec.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
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od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
Dn 386/2010
Os-2227/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 36/3, k.o. Podmelec.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
Dn 387/2010
Os-2228/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 311/5, k.o. Podmelec.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 5.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 5. 2010 do 10. 6. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
Dn 2079/2009
Os-3013/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjane Kešina, Titova 47, Jesenice, ki
jo zastopa Marjan Potočnik, direktor Dominvesta Jesenice, zaradi vpisa lastninske
pravice na stanovanju z identifikacijsko
št. 2175-479-15.E pri podvl. št. 2428/15,
k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn št.
2079/2009 z dne 22. 4. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
to je pogodbe o prodaji stanovanja z dne
19. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem
Merkur, trgovina in storitve d.d., Kranj, Koroška c. 1, in kupcem Božo Žansky, Titova
47, Jesenice, s katero je prodajalec prodal
stanovanje v stanovanjski hiši na Jesenicah,
Titova 47, sedaj stanovanje 15.E, pri podvl.
št. 2428/15, k.o. Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju 15.E, pri podvl. št. 2428/15, k.o.
Jesenice, v korist predlagateljice Marjane
Kešina, Titova 47, Jesenice, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 4. 2010
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Dn 1214/2009
Os-3014/10
Okrajno sodišče v Šentjurju je po okrajni
sodnici svetnici Teji Zapušek, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Stanislava Grajžla, Dolga gora 23, Ponikva, zastopanega
po Andreju Hostniku, odvetniku v Šentjurju, zaradi vknjižbe lastninske pravice pri
1/2 nepremičnine parc. št. 499/1, in 499/2,
vpisani pri vl. št. 191, k.o. Dolga gora in
parc. št. 471/1 in 471/2, vpisani pri vl. št
12, k.o. Dolga gora, dne 22. 2. 2010, pod
Dn 1214/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– darilne pogodbe z dne 8. 6. 1988, sklenjene med Rozino Bjelčevič 186, London St.
N. Hamilton, Ontario, Kanada, kot darovalko
in Stanislavom Grajžlom, Dolga gora 23,
Ponikva, kot obdarjencem, s katero je darovalka v korist obdarjenca dovolila vknjižbo
lastninske pravice pri njej do 1/2 nepremičnine parc. št. 499/1 in 499/2, vpisani pri vl.
št. 191, k.o. Dolga gora in parc. št. 471/1 in
471/2, vpisani pri vl. št. 12, k.o. Dolga gora,
do celote.
Morebitne imetnike pravice 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 14. 4. 2010
Dn 424/2010
Os-3012/10
Okrajno sodišče v Trebnjem je po
zemljiškoknjižni sodnici Tadeji Predanič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Mrvarja, Cvibelj 15, 8360 Žužemberk, ki
ga zastopa odvetnica Anita Klobučar iz Novega mesta, za vknjižbo lastninske pravice,
na parc. št. 246, vpisani v vl. št. 493, k.o.
Knežja vas, izdalo sklep Dn 424/2010 z dne
6. 4. 2010, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine sklenjene med Janezom Papežem in Jožetom
Papežem, oba Dol. Križ 9, 8360 Žužemberk,
kot prodajalcema in Francem Mrvarjem, Cvibelj 15, 8360 Žužemberk, kot kupcem, katero verjetnost se izkazuje z overjenimi izjavami Alojza Špeca z dne 1. 3. 2010, Antona
in Albine Papež z dne 1. 3. 2010 in Jakoba
Zupančiča z dne 1. 3. 2010.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Franca Mrvarja, roj. 27. 3. 1958, Cvibelj 15,
8360 Žužemberk.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 23. 4. 2010

Amortizacije
N 65/2009
Os-2635/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja Lesnina d.d., Cesta na
Bokalce 40, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
mag. Gregor Velkaverh iz Kopra, zoper

nasprotnega udeleženca: Italia Marittima
SpA, Paseggio S. Andrea 4, Trst, Italija, ki
ima postavljenega pooblaščenca za sprejem pisanj Sebastjana Žagarja, Tradeways
d.o.o., Vojkovo nabrežje 30a, Koper, zaradi
razveljavitve (amortizacijo) listine, dne 6. 4.
2010 sklenilo:
uvede se postopek za amortizacijo izgubljene listine, izdane s strani družbe Italia Marittima SpA, Paeseggio S. Andrea 4,
34123 Trst, Italija, in sicer nakladnice št.
14980323336, za prevoz z ladjo m/l »Ital
Libera«, potovanje 0260-019W, za blago v kontejnerju BSIU 9091098/EMCDBU
3668.
Imetnika zgoraj navedene nakladnice se
poziva, da jo predloži naslovnemu sodišču
v roku 60 dni, od dneva objave, ker jo bo
sicer sodišče po preteku tega roka razveljavilo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 4. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 18/2010
Os-2568/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi
tožeče stranke Jovana Miliča, Marindol
32, Adlešiči, ki ga zastopa pooblaščenec
Matjaž Medle, odvetnik v Novem mestu,
proti toženim strankam: 1. Neznanim dedičem po pokojni Ani Kalinič, Miliči 1/33, p.
Adlešiči, nazadnje živeči v Ameriki; 2. Nikoli Miliću, Ulica 11. avgusta 5, Črnomelj;
3. Stevu Miliču, Drinska 18, Zemun, Srbija;
4. Neznanim dedičem po pokojnem Jovanu Miliću, Miliči 1/33, Adlešiči, nazadnje
živečemu v Ameriki in 5. Bogdanu Miliču,
Ulica Moša Pijade 4, Črnomelj, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 1.500,00 EUR, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 23. 3. 2010 postavlja začasnega zastopnika
neznanim dedičem po pokojni Ani Kalinič, Miliči 1/33, p. Adlešiči, nazadnje živeči
v Ameriki in Neznanim dedičem po pokojnem Jovanu Miliću, Miliči 1/33, Adlešiči, nazadnje živečemu v Ameriki.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska 26,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Neznane dediče po
pokojni Ani Kalinič, Miliči 1/33, p. Adlešiči,
nazadnje živeči v Ameriki in Neznane dediče po pokojnem Jovanu Miliću, Miliči 1/33,
Adlešiči, nazadnje živečemu v Ameriki, vse
do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 3. 2010
In 68/2009
Os-2511/10
Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač v izvršilni zadevi upnika: A banka
Vipa d.d., Dunajska 128/a, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv. Irena Kočevar, Metelkova 15, p.p. 1637, Ljubljana, zoper dolžnika Franca Černeta, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 524,38
EUR s pp sklenilo:
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za začasnega zastopnika dolžnika Franca Černeta, Bratovševa ploščad 16, Ljub
ljana - dostava, se imenuje odvetnica Andreja Bercieri, Miklošičeva 16, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 30. 3. 2010
VL 100066/2009
Os-2599/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Banka Koper d.d. dvojezična
firma: Banka Koper d.d. - s.p.a., Pristaniška
ulica 14, Koper - Capodistria, ki ga zastopa
Marija Maja Soban, Pristaniška ulica 14, Koper - Capodistria, proti dolžniku Malgorzata
Resani, Hrenova ulica 12, Ig, zaradi izterjave 1.869,63 EUR, sklenilo:
dolžniku Malgorzata Resani, Hrenova
ulica 12, Ig, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Tadeja Erzin Potočnik, Prešernov trg 3,
1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2010
VL 207343/2009
Os-2786/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji, o.p. d.o.o.,
Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku
Ibru Imamović, Gozdna ulica 22, Hoče, zaradi izterjave 356,99 EUR, sklenilo:
dolžniku Ibru Imamović, Gozdna ulica
22, Hoče, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Bojan Lakožič.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2010

Oklici dedičem
D 600/2009
Os-2769/10
Martin Pohlen, sin Ivana, iz Črnega Kala,
Zazid 11, razglašen za mrtvega s sklepom
tega sodišča opr. št. N 21/2008 in določenim datumom smrti 1. 1. 1974, ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica zapuščine Angelina Rulic, delavka CSD Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 4. 2010
II D 149/2010, II D 151/2010 Os-2626/10
V zapuščinske postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru pod opr. št.
II D 149/2010, po pokojni Antoniji Šantl, roj.
30. 3. 1893, drž. Jugoslavije, poročeni, nazadnje stan. Spodnji Jakobski Dol 66, ki je
umrla dne 31. 7. 1962 in v zapuščinskem
postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču
v Mariboru pod opr. št. II D 151/2010, po pokojnem Francu Šantlu, roj. 21. 8. 1892, drž.
Jugoslavije, vdovcu, nazadnje stan. Spodnji
Jakobski Dol 66, ki je umrl dne 15. 11. 1975,
prideta v poštev kot dedinji po zapustnikih tudi njuni vnukinji Ingrid in Doris (hčeri
pokojnega sina zapustnikov Ivana Šantla),
živeči nekje v Avstriji. Ker drugi podatki o njima niso znani, sodišče poziva vnukinji zapustnikov Ingrid in Doris, neznanih priimkov
in živečih na neznanih naslovih v Avstriji
oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se v roku enega leta od objave
tega oklica priglasi oziroma priglasijo sodišču v zadevah pod opr. št. II D 149/2010 in II
D 151/2010, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinski obravnavi na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2010
D 10/2010, D 11/2010
Os-2411/10
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek pod opr. št. D 10/2010 in
D 11/2010 po dne 31. 12. 1921 Simonu
Ocepku in po dne 31. 12. 1921 umrli Ani
Ocepek, oba zadnje prebivališče Črni vrh
19, Tabor.
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Sodišče poziva s tem oklicem tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo Okrajnemu sodišču v Žalcu.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 18. 3. 2010

Oklici pogrešanih
N 36/2009
Os-2752/10
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predlagateljice Zlate Koren, Kebetova
ulica 23, Ljubljana, v teku postopek za razglasitev za mrtvega pogrešanega Mirka Šantaka, rojenega 17. 10. 1925 v Dobrovniku,
očetu Pavlu Šantak in materi Fridorsi Šantak,
nazadnje stanujočega v Dobrovniku.
Pogrešanega zastopa skrbnica za posebni primer Nada Brajer, Celovška ulica
122, Ljubljana.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi.
Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi
v roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 12. 4. 2010
N 20/2010
Os-2737/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Stanislava Šenkinc, Ulica 25. maja, Prestranek, in
nasprotnih udeležencev: 1. Franc Martinčič,
pok. Franca Martinčiča in Marije Martinčič,
roj. Počkar, rojenega 30. 3. 1900 v Senožečah, Senožeče 100, sedaj neznanega
bivališča v ZDA in 2. Karol Martinčič, pok.
Franca Martinčiča in Marije Martinčič roj.
Počkar, rojenega 4. 11. 1907 v Senožečah,
Bouenos Aires, Catej Colle Calle, Bolivar st.
288, Sut Vincente, Argentina, sedaj neznanega bivališča.
O pogrešanima že od leta 1925, ko sta
se odselila v Ameriko, ni nobenega glasu.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o življenju obeh pogrešanih,
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 4. 2010
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Bartolj Andrej, Ulica Jerneja Petriča
12, Škofljica, zavarovalno polico, št.
41601001884, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnu-312051
Hribernik Manuela, Sp. Bitnje 52, Žabnica,
zavarovalno polico, št. 50500004253, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnf-312066
Kamič Beti, Cesta v Vintgar 16, Bled,
zavarovalno polico, št. 50500011375, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-312038
Milojčič Daniela, Maistrov trg 12, Kranj,
zavarovalno polico, št. 50500024623, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnv-312025
Ploj Maja, Koroška cesta 76, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500007787, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne-312067
Puklavec Simon, Kardeljeva cesta
57, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500021442,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnh-312064
Straže Katja, Mlakarjeva 2, Kranj,
zavarovalno polico, št. 1057296, izdala
zavarovalnica
Slovenica
Življenje.
gng-312065
Vidjen Selma, Sedejev trg 5, Cerkno,
zavarovalno polico, št. 50500043228, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc-312069

Spričevala preklicujejo
Božič Marijo, Ob progi 14, Izola - Isola,
diplomo Pomorskega in izobraževalnega
centra Portorož. gnu-312076
Čančar Mario, Jamova cesta 72,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnv-312075
Dilji Sabina, Vošnjakova ulica 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Izobraževalnega
zavoda Cene Štupar v Ljubljani - smer
slaščičar, izdano na ime Subašić Sabina.
gno-312032
Drnovšek Marko, Krasno 6, Dobrovo v
Brdih, diplomo Kadetske šole v Ljubljani, št.
II-309/32-83, izdano leta 1983. gnu-312026
Ferjan Brigita, Ribno, Partizanska 6,
Bled, spričevalo Poklicne šole, izdano
leta 1999, izdano na ime Janežič Brigita.
gnt-312077
Furlan Dejan, Pregljev trg 2, Tolmin,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Izola, izdano leta 2006. gnx-312073
Gal Leon, Kamovci 5, Dobrovnik Dobronak, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Dvojezične srednje šole
v Lendavi, izdano leta 2000. gnl-312035
Garmut Miran, Zg. Kapla 15, Kapla,
spričevalo o končani OŠ Brezno - Podvelka,
izdano leta 1981. gnx-312023
Guna Justa, Gmajnica 43, Komenda,
diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani, št.
1598, izdano na ime Grkman. gnp-312056

Praznik Matic, Podulaka 8, Ljubljana,
indeks, št. 01004217, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnq-312030
Sorger Uroš, Šentrupert 6/a, Gomilsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 1999.
gnz-312046
Škraba Pika, Reginčeva ulica 13, Kranj,
diplomo Srednje šole za računalništvo
Ljubljana, št. I/594, izdano leta 1989, na
ime Deu. gne-312042
Testen Stenovec Elizabeta, Dragočajna
10, Smlednik, spričevalo Poklicne tekstilne
šole Kranj, št. 51/82, izdano leta 1982.
gno-312057
Tkalec Jožica, Kranjčeva ulica 27,
Moravske Toplice, spričevalo o zaključnem
izpitu Ljudske univerze Lendava, št. 05/02,
izdano leta 2002. gns-312053
Tomič Gregor, Gazice 17, Cerklje ob
Krki, spričevalo 1. letnika SŠ Krško, izdano
leta 2001. gny-312072
Tomič Sebastjan, Savska 19, Bled,
spričevalo Srednje glasbene šole, izdano
leta 1997 in 1999. gng-312040
Tomić Sebastjan, Savska cesta 19, Bled,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje glasbene
in baletne šole v Ljubljani, izdano leta 1997
in 1999. gnk-312036
Traper Milena, Podbrežje 133/a, Videm
pri Ptuju, spričevalo Šolskega centra za
blagovni promet - komercialna šola, št. 1396,
izdano leta 1980, izdano na ime Drevenšek
Milena. gnr-312054
Velikanje Borut, Vodnikova 18, Idrija,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija
Vege Idrija, št. 492, izdano leta 1998.
gni-312063
Venta Renata, Zg. Gameljne 48/g,
Ljubljana Šmartno, spričevalo 3. letnika
SŠTSOS, izdano leta 1985, izdano na ime
Prošek Renata. gnn-312058
Zalokar David, Dolenja Brezovica 15/a,
Šentjernej, spričevalo 3. letnika Kmetijske
šole Grm Novo mesto, št. I/235, izdano leta
2004. gnj-312062

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: ZNP 4/07, št. dokumenta:
318004, tip dokumenta: ST-3K, št.
dokumenta: 1513, tip dokumenta: obr.
POB 237, št. dokumenta: 00158627, tip
dokumenta: zelena karta, št. dokumenta:
1599528. Ob-2932/10
Aleksić Dragan, Narof 2, Izlake, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500023741000,
izdajatelj Cetis Celje. gnm-312059
Bravec Žiga, Novi dom 41, Trbovlje,
službeno izkaznico, št. 107337, izdano pri
Fortuna, dne 8. 10. 2010. gnj-312037
Cerar Jan, Mačkovci 46, Domžale,
dijaško
izkaznico,
izdala
Gimnazija
Ljubljana. gny-312047

Cokan Urška, Migojnice 16, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 19391572,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-312029
De Luca Kristina, Cesta španskih borcev
73c, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnx-312048
Florjančič Miha, Za Potokom 7b, Bled,
študentsko izkaznico, št. 19379157,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnc-312044
Gornik Ana, Grahovo 104a, Grahovo,
študentsko izkaznico, št. 41050022,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gny-312022
Hočevar Luka, Glniška cesta 24, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 41210073, izdala
Medicinska fakulteta. gnb-312045
Kumelj Roman, Loška vas 1/a, Novo
mesto, orožni list, št. OO 380001855, izdala
UE Novo mesto. gnm-312034
Lesnik Zala, Pod Gradom 2, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 61255281, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. gnw-312049
Livko Ražem s.p., Sermin 28, Koper
- Capodistria, dnevnika št. 284/1, z
veljavnostjo od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
brez CEMT dovolilnice. gnv-312050
Lukmar Jure, Narof 2, Izlake, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500008082000,
izdajatelj Cetis Celje. gnl-312060
Margon Danilo, Gorenje pri Divači 17/b,
Divača, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500023405000, izdajatelj Cetis Celje.
gnd-312068
Marković Jovo, Kvederčkova ulica 12,
Lukovica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500025823000, izdajatelj Cetis Celje.
gnw-312024
Nikolić Gregor, Borova vas 6,
Maribor, dijaško izkaznico, izdal Ceris, št.
0005899869. gnh-312039
Pavlič Rajko, Baragova ulica 7, Mengeš,
potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnih
znanj s področja trženja investicijskih
skladov in prodaje investicijskih kuponov
oziroma delnic investicijskih skladov s št.
614, izdano pri ZDU-GIZ Ljubljana, dne 3.
12. 2004. gnw-312074
PETROL,
Slovenska
energetska
družba d.d., Dunajska 50, Ljubljana-Petrol,
štampiljko pravokotne oblike z napisom
PETROL 98/d, v drugi vrstici Petrol d.d.,
Ljubljana, v tretji pa 1527 Ljubljana,
Dunajska cesta 50. gnb-312070
PETROL,
Slovenska
energetska
družba d.d., Dunajska 50, LjubljanaPetrol, štampiljko pravokotne oblike z
napisom PETROL 175, v drugi vrstici Petrol
d.d, Ljubljana, v tretji pa 1527 Ljubljana,
Dunajska cesta 50. gnz-312071
Potočnik Črt, Preloge 69, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19470011,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn-312033
Praznik Matic, Podulaka 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01004217,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnp-312031

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijatelj Matjaž, Poljane 25, Poljane
nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico, št.
19453321, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnd-312043
Puizdar Andreja, Zlatek 41, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19433224,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf-312041
Rožnik Jakob, Velika Loka 20, Velika
Loka, študentsko izkaznico, št. 01004386,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnt-312027
Smajli Merzet, Frankopanska ulica 21,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 102358,
MNZ. gnt-312052
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500005395000, izdana na ime Novak
Jože Hrušica 48, Novo mesto. gnq-312055
Terčelj Matic, Kaninska vas 13, Bovec,
študentsko izkaznico, št. 31260121,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gns-312078
Transport Andrej Berden s.p., Šolska
ulica 014, Tišina, dovolilnico za Hrvaško
tretjo državo, št. 3960. gnk-312061
Vogrinc Janez, Gabrje pri Dobovi 43,
Dobova, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500015096000, izdajatelj Cetis Celje.
gns-312028
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