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Javni razpisi
Št. 430-40/2010-3

Ob-3586/10

Obvestilo
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije podaljšuje prijavni
rok zaradi uskladitve razpisa z italijansko
stranjo. V javnem razpisu za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2011–2013, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 33/10 z dne 23. 4.
2010, pod številko objave Ob-2821/10, se
spremenita 9. točka in 10. točka razpisa
tako, da se podaljša rok za predložitev prijav:
Točka 9: Rok za predložitev prijav je
15. junij 2010, do 12. ure. Pisne prijave z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Italijansko republiko v letih 2011–2013«
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah, v glavno pisarno agencije. Prijava
je oddana pravočasno, če prispe v glavno
pisarno agencije do 15. 6. 2010, najkasneje
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije, do 15. 6. 2010, najkasneje do 12. ure
(poštni žig).
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-IT-04-A/2010) in B
(ARRS-MS-IT-04-B/2010). Obrazca A in B,
poimenovana ARRS-MS-IT-04-A-2010-Pr in
ARRS-MS-IT-04-B-2010-Pr (s končnico .doc
oziroma .pdf), kjer je Pr priimek slovenskega
vodje prijavljenega bilateralnega projekta,
morata najkasneje 15. 6. 2010, do 12. ure,
prispeti tudi po elektronski pošti, kot prilogi
na naslov razpis-italija11-13@arrs.si.
Točka 10: Odpiranje prijav bo 18. 6.
2010, ob 10. uri, v prostorih agencije.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 4301-32/2010/2
Ob-3599/10
Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in 68/08), 20. člena v povezavi z 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,
16., 17., 18. in 19. členom Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje
mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih
Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri
Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart
pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad,
Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji,
Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri

Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič,
Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v
Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini
Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec
in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje (Uradni
list RS, št. 38/10), ter 16. člena v povezavi
s 13. členom Uredbe o rudarski pravici za
raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen
ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v
Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače,
Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev
v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev
1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice
– širitev v Občini Mokronog – Trebelno in
Zelence v Občini Šentjur pri Celju (Uradni
list RS, št. 83/09 in 8/10), Ministrstvo za
gospodarstvo objavlja
javni razpis
za podelitev rudarskih pravic za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih
Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor
pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj,
Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini
Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini
Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev
v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica
– širitev v Občini Semič, Stari grad 2
v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini
Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini
Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan,
Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov
Gradec, Vrhpeč – širitev 2 v Občini
Trebnje in Griža pri Rižani – širitev 1 b v
Mestni občini Koper
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje
mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,
17., 18. in 19. člena Uredbe o rudarskih
pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih
Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri
Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart
pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad,
Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini
Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari
grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo)
v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini
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Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova –
Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10; v
nadaljnjem besedilu: Uredba št. 38/10), ter
13. člena Uredbe o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen
ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče

7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini
Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri
Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper,
Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog – Trebelno in Zelence v Občini Šentjur
pri Celju (Uradni list RS, št. 83/09 in 8/10;
v nadaljnjem besedilu: Uredba št. 83/09),
kot to izhaja iz tabele T1.

T1
prostor,
uredba,
člen v uredbi

vrsta rudarske
mineralna surovina
pravice

čas trajanja rudarske pravice

predvidena letna količina
proizvodnje v kubičnih metrih v raščenem stanju

Laze – širitev,
Uredba št. 38/10,
8. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – dolomit

20 let

do 30 tisoč

Suhor pri Vinici – širitev,
Uredba št. 38/10,
9. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – apnenec

40 let

do 100 tisoč

Lenart pri Gornjem Gradu 2,
Uredba št. 38/10,
10. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – andezi15 let
tni tuf

do 5 tisoč

Ježce – širitev 2,
Uredba št. 38/10,
11. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – dolomit

15 let

do 100 tisoč

Kmetov pruh – širitev,
Uredba št. 38/10,
12. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – dolomit

20 let

do 50 tisoč

Brezovica – širitev,
Uredba št. 38/10,
13. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – dolomit

20 let

do 10 tisoč

Stari grad 2,
Uredba št. 38/10,
14. člen

izkoriščanje

prod

4 leta

do 35 tisoč

Stari grad 3,
Uredba št. 38/10,
15. člen

izkoriščanje

prod

4 leta

do 35 tisoč

Gabrovec (Vrbovo),
Uredba št. 38/10,
16. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – apnenec

20 let

do 100 tisoč

Bučka,
Uredba št. 38/10,
17. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – dolomit

30 let

do 15 tisoč

Hrastenice,
Uredba št. 38/10,
18. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – dolomit

10 let

do 70 tisoč

Vrhpeč – širitev 2,
Uredba št. 38/10,
19. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – apnenec

40 let

do 60 tisoč

Griža pri Rižani – širitev 1 b,
Uredba št. 83/09,
13. člen

izkoriščanje

tehnični kamen apnenec

10 let

do 150 tisoč

Rudarske pravice se podelijo v skladu s pogoji iz Uredbe št. 38/10 in Uredbe
št. 83/09.
III. Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventnosti;

– da ima poravnane davčne obveznosti,
obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za
socialno varnost in druge obvezne dajatve
v skladu z zakonskimi določbami države,
v kateri ima sedež ali stalno prebivališče,
ali zakonskimi določbami Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja ter ni bil kaznovan za prekrške
v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem
mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor
in naravne dobrine;

– da v primeru, ko sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v
raziskovalni ali pridobivalni prostor, ali sam
ni lastnik pristopnega zemljišča iz 29. točke
2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS,
št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in
68/08; v nadaljnjem besedilu: Zakon o rudarstvu), to zemljišče pridobi s pravnim poslom,
sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki dopušča
tako uporabo zemljišča (zakup ali pogodba
o prenosu stvarne pravice – služnosti), pri
čemer mora tak pravni posel skleniti tudi v

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
primerih, ko je lastnica zemljišča Republika
Slovenija;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne porabi za lastne potrebe, na trgu
vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji;
– da v primeru, če se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo izvajal sprotno ali postopno
(fazno) sanacijo in izvedel končno sanacijo
brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski
sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloži bančno garancijo in rezervacijo sredstev,
da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov sanacijskih del.
IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati
naslednja dokazila in izjave:
1. potrdilo, da je prijavitelj državljan države
članice EU, ne starejše od 90 dni, kadar prijavitelj ni pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik;
2. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča,
da proti pravni osebi ali samostojnemu podjetniku ni uveden postopek zaradi insolventosti,
ne starejše od 30 dni;
3. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane
davčne obveznosti, obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost in druge
obvezne dajatve, ki ga izda pristojni upravni
organ države, v kateri ima prijavitelj sedež ali
stalno prebivališče, ali pristojni davčni urad pri
Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše
od 90 dni;
4. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu
z 39. členom Zakona o rudarstvu, ki ga izda
rudarska inšpekcija, ali pogodbo prijavitelja z
izvajalcem rudarskih del, ki te pogoje izpolnjuje, ne starejše od 90 dni;
5. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje
pogojev za opravljanje dejavnosti v skladu z
39. členom Zakona o rudarstvu mora prijava vsebovati pogodbo z izvajalcem del, ki te
pogoje izpolnjuje ter dokazilo iz 4. točke za
pogodbenega izvajalca rudarskih del;
6. načrt parcel raziskovalnega ali pridobivalnega prostora, na katerega se nanaša
prijava (katastrski načrt), ki ga izda pristojna
območna geodetska uprava Republike Slovenije, ne starejši od 30 dni;
7. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik
zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor,
mora prijava vsebovati overjeno pogodbo o
sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča tako
uporabo zemljišča, z lastnikom zemljišča, za
celoten čas trajanja rudarske pravice (zakupna pogodba ali pogodba o prenosu stvarne
pravice – služnosti);
8. v primeru, da prijavitelj uveljavlja katero od prednostnih pravic iz 20. člena Zakona o rudarstvu mora v prijavi navesti, katero
prednostno pravico uveljavlja in prijavi priložiti
dokazilo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje prednostne pravice; upoštevana bodo
tudi dokazila, s katerimi upravni organ razpolaga sam;
9. morebitna dokazila iz prve in druge alineje drugega odstavka V. poglavja tega razpisa (Merila za izbiro);
10. podpisano izjavo prijavitelja, da bo ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi in ne
porabil za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji;
11. podpisano izjavo prijavitelja, da bo v
primeru izbire izvajanja sprotne ali postopne
(fazne) sanacije in izvedbe končne sanacije
brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski
sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predložil bančno garancijo in rezervacijo sredstev,
da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov sanacijskih del;

12. pisno soglasje prijavitelja, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe tega
javnega razpisa pri pristojnih organih samo
pridobi podatke iz kazenskih in prekrškovnih
evidenc; soglasje prijavitelja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik mora vsebovati
ime in sedež poslovnega subjekta, davčno
in matično številko poslovnega subjekta, številko vložka v sodni register ter žig in podpis
zakonitega zastopnika poslovnega subjekta;
soglasje prijavitelja, ki je fizična oseba – državljan države članice EU, mora vsebovati ime
in priimek fizične osebe, naslov njenega stalnega bivališča, datum, kraj in državo rojstva,
enotno matično številko občana (EMŠO) ter
podpis; državljani držav članic EU, ki nimajo
EMŠO, namesto te številke v soglasju navedejo številko potnega lista ter kraj in državo,
ki ga je izdala, soglasju pa priložijo kopijo
potnega lista;
13. pisna soglasja vseh zakonitih zastopnikov prijavitelja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
pri pristojnih organih samo pridobi podatke iz
kazenskih in prekrškovnih evidenc; soglasje
za zakonite zastopnike mora vsebovati ime
in priimek fizične osebe, naslov njenega stalnega bivališča, datum, kraj in državo rojstva,
enotno matično številko občana (EMŠO) ter
podpis; državljani držav članic EU, ki nimajo
EMŠO, namesto te številke v soglasju navedejo številko potnega lista ter kraj in državo,
ki ga je izdala, soglasju pa priložijo kopijo
potnega lista.
V primeru, da prijavitelj soglasij iz 12. in 13.
točke ne priloži, mora sam prijavi predložiti:
14. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja in za prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih
surovin ter zoper okolje, prostor in naravne
dobrine, ne starejše od 90 dni;
15. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
vsi zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja in za
prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine, ne starejše
od 90 dni.
V. Merila za izbiro
Pri večjem številu prijav za posamezni
pridobivalni prostor se bodo pri izbiri nosilca
rudarske pravice upoštevale naslednje prednostne pravice:
– vlagatelj vloge o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice za posamezni pridobivalni prostor ima na javnem razpisu ob
izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi prijavitelji prednostno pravico pri podelitvi rudarske
pravice, razen če je bilo za isti pridobivalni prostor vloženih več vlog o zainteresiranosti ali če
na javnem razpisu kateri od koncesionarjev
uveljavlja prednostno pravico iz druge, tretje
ali četrte alineje;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična oseba,
ki je na predvidenem pridobivalnem prostoru
že imela rudarsko pravico za raziskovanje po
določbah Zakona o rudarstvu;
– kadar se z rudarsko pravico širi že določen pridobivalni prostor, ima prednost pri izbiri
tisti nosilec rudarske pravice, ki že opravlja
rudarska dela na zemljišču, ki meji na zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz
druge, tretje in četrte alineje.
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V primeru, da zgoraj navedenim merilom
za izbiro ustreza več prijaviteljev, se upoštevajo dodatna merila:
– dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi z
nakupom zemljišča ali sklenitvijo ustreznega
pravnega posla z lastnikom zemljišča, pripravo tehnične dokumentacije in druga vlaganja,
povezana s pripravami na izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru, za
katerega vlaga prijavo na razpis (upoštevajo
se samo dokazila, ki so priložena prijavi na
javni razpis),
– usposobljenost in realno izkazana zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje rudarske pravice (upoštevajo se samo dokazila, ki
so priložena prijavi na javni razpis); prednost
ima vlagatelj, ki sam izpolnjuje predpisane
pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z
39. členom Zakona o rudarstvu (točka IV/4
tega javnega razpisa).
VI. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica se podeljuje za čas,
kot je določen v Uredbi št. 38/10 in Uredbi
št. 83/09, in kot je to navedeno v tabeli T1 v II.
točki razpisa, in začne teči z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe med Republiko Slovenijo kot koncedentom in nosilcem rudarske
pravice.
VII. Način prijave
Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu (OBR
1), ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijava je
veljavna, če je pravočasna in vsebuje vse
zahteve tega razpisa. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
Pisne prijave je treba predložiti v zaprtih
ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Na sprednji
strani mora biti ovojnica v njenem spodnjem
levem delu obvezno opremljena z besedilom:
“Ne odpiraj – prijava na javni razpis – rudarska pravica za gospodarsko izkoriščanje
_______ v pridobivalnem prostoru _______
(___. člen Uredbe št. ____________)”, z
ustrezno navedbo vrste mineralne surovine,
imena pridobivalnega prostora, številke člena
v Uredbi št. 38/10 ali Uredbi št. 83/09. Na zadnji strani ovojnice mora biti v njenem zgornjem delu obvezno navedeno ime in sedež
ali naslov prijavitelja.
VIII. Rok prijave: za pravočasne bodo
štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana prispele do vključno 28. junija 2010 do
12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo dne 30. junija 2010, ob 10. uri, v
prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani, v veliki sejni sobi v II.
nadstropju. Predstavniki prijaviteljev morajo
na odpiranju predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje v konkretni zadevi.
X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev
prijav na javni razpis, ki jo bo imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija
bo v roku 30 dni po javnem odpiranju prijav,
oziroma v roku 30 dni po prejemu potrdil na
podlagi pisnih soglasij iz 12. in 13. točke IV.
poglavja tega razpisa, pripravila predlog za
izbor nosilca rudarske pravice za posamezni
pridobivalni prostor. O izbiri nosilca rudarske
pravice bo odločilo Ministrstvo za gospodarstvo z upravno odločbo.
XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-3333 (mag. Roman Čerenak).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
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OBR 1

za podelitev rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v
pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini
Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini
Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini
Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini
Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec,
Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje in Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper
I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
 Popolno ime (irma):
 Sedež (naslov):
 Zakoniti zastopnik:
 Matična številka:
 Davčna številka:
Fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik:
 Popolno ime s.p.:

____
____
____
____
____
____

 Sedež (naslov):
 Matična številka:
 Davčna številka:

____
____
____
____
____

Fizična oseba – državljan države članice EU:
 Ime in priimek:
 Naslov stalnega bivališča:
 Enotna matična številka občana (EMŠO):
 Davčna številka:

____
____
____
____

II. PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
 Ime raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora, številka člena v uredbi in št. uredbe:
____
 Zemljišča, ki jih zajema raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, in razpolagalna pravica
nad temi zemljišči (lastništvo, pogodba…):
____
____
____
____
III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE RUDARSKE PRAVICE
 Podatki o kadrovski usposobljenosti za izvajanje rudarskih del (poklic, izkušnje, strokovna
usposobljenost):
____
____
____
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 Podatki o finančnih pokazateljih izvajanja rudarske pravice (predvidena vrednost investicije,
način financiranja):
____
____
____
____
____
____
____

IV. IZJAVLJAM
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena Uredbe št. 38/10 oziroma Uredbe št. 83/09
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi
vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem

PRILAGAM:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Datum

žig

Firma oziroma ime prijavitelja,
ime zakonitega zastopnika,
podpis

Ministrstvo za gospodarstvo
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Ob-3606/10
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09),
Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem
(Uradni list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08
in 36/09), 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, 3/10 in 31/10), Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list, št. 210
z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1783/1999 (Ur. l. RS, št. 210, z dne 31. 7.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Ur. l. RS, št. 371 z dne 27. 12. 2006,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in
Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007–2011, Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
za izvedbo aktivnosti regionalnih
destinacijskih organizacij
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne
prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
1. Posredniško telo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen razpisa
Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih
funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma
v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarstvo želi s tem javnim razpisom ob
upoštevanju RNUST zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih
destinacijah in okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju
in trženju slovenskega turizma.
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3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in delovanja regionalnih
destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo operativno,
razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji, skladno z
RNUST.
Predmet sofinanciranja bo izvajanje naslednjih aktivnosti po funkcijah regionalnih destinacijskih organizacij:
1. Promocijska funkcija:
– Promocija in nastopanje na tujem in
domačem trgu.
2. Distribucijska funkcija:
– Vključitev v obstoječe in razvijajoče se
distribucijske poti informacijske tehnologije.
3. Razvojna funkcija:
– Priprava strategije razvoja turistične
destinacije,
– Oblikovanje trženjske znamke
(znamk) turistične destinacije.
4. Operativna funkcija:
– Oblikovanje integralnih in tematskih
turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije.
Prijavitelj mora predložiti osnutek modela
vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije, v katerem bodo zajete
aktivnosti s področja vseh funkcij regionalne
destinacijske organizacije. Prijavitelj mora predložiti tudi izjavo odgovorne osebe pristojnega
organa organizacije o potrditvi modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske
organizacije.
4. Pogoji za kandidiranje
4.1 Splošni pogoji vezani na prejemnike
sredstev
Na razpis za ta namen se lahko prijavi
ena regionalna destinacijska organizacija iz
ene razvojne regije (izjema opisana v točki
4.3), ki ima obliko zavoda, javnega zavoda,
javnega gospodarskega zavoda, neprofitne
regionalne razvojne agencije ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma. Prijavitelji morajo pridobiti soglasje sveta
regije, ali soglasje vseh občin, za izvajanje
nalog regionalne destinacijske organizacije na
področju razvojne regije, v skladu z RNUST,
vsaj za obdobje treh let, od dneva oddaje
vloge na razpis.
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji,
– ni dolgoročno plačilno nesposoben po
tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 126/07, 40/09 in 59/09) (ta pogoj velja le za
gospodarske družbe in samostojne podjetnike
posameznike),
– ni v težavah in ne prejema, pa tudi ni v
postopku pridobivanja, finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala in srednje
velika podjetja, ki delujejo manj kakor tri leta
od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo
finančno poslovanje podjetij,
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije.
4.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni
za kandidiranje
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje za kandidiranje:

1. skladnost prijave s predmetom in
namenom razpisa ter pripravljenost vloge v
skladu z razpisno dokumentacijo;
2. prijavitelj mora predložiti sporazume o sodelovanju z gospodarskimi družbami in podjetniki posamezniki, ki opravljajo
turistično dejavnost, ki skupaj predstavljajo
vsaj dve tretjini razpoložljivih turističnih nastanitvenih zmogljivosti na področju delovanja regionalne destinacijske organizacije
(vir: Statistični urad RS, najnovejši končni
razpoložljivi podatki), ob upoštevanju, da
sme posamezna gospodarska družba in
podjetnik posameznik izraziti podporo zgolj
enemu prijavitelju. Prijavitelj lahko priloži
tudi sporazume s kolektivnimi predstavniki
turističnega gospodarstva, ki imajo preverljivo članstvo in v katerem ti predstavniki
izkazujejo podporo prijavitelju za opravljanje funkcij regionalne destinacijske organizacije. Kolektivni predstavniki s preverljivim
članstvom so lahko območne obrtno-podjetniške zbornice, območne zbornice GZS,
samostojne regionalne zbornice GZS ipd.
Na tem sporazumu morajo biti predstavniki
turističnega gospodarstva (podjetij) navedeni posamično. Kolikor predstavniki turističnega gospodarstva na takšnem sporazumu
ne predstavljajo dveh tretjin razpoložljivih
nastanitvenih kapacitet v regiji, prijavitelj za
razliko priloži dodatne sporazume oziroma
sporazum;
3. prijavitelj mora predložiti sporazume o sodelovanju s področno turistično
zvezo (kjer le-te obstajajo) oziroma dvema
tretjinama turističnih društev na področju delovanja regionalne destinacijske organizacije, ki so bila ustanovljena najkasneje 1 leto
pred prijaviteljevo prijavo na razpis;
4. prijavitelj mora imeti pisno izraženo podporo sveta regije ali pisno izraženo
podporo vseh občin na področju delovanja
regionalne destinacijske organizacije za izvajanje funkcij regionalne destinacijske organizacije za obdobje vsaj treh let od dneva
prijave na razpis;
5. prijavitelj mora podati izjavo, da
na ta razpis z upravičenimi stroški prijavljene aktivnosti niso in ne bodo prijavljene
na katerega izmed drugih razpisov za isti
namen;
6. prijavitelji, ki so neprofitne regionalne razvojne agencije ali druge neprofitne
organizacije, ki delujejo na področju turizma,
morajo priložiti fotokopijo statuta organizacije oziroma pogodbe o ustanovitvi, s katero
dokazujejo, da celoten dobiček reinvestirajo
nazaj v organizacijo;
7. ponudnik mora priložiti izjavo, da se
zavezuje, da bo aktivnosti izvajal v skladu s
smernicami trajnostnega oziroma zelenega
turizma (http://www.slovenia.info/si/Zeleniturizem.htm?ps_eko_turizem=0&lng=1);
8. prijavitelj se mora zavezati, da se
bo v primeru uspešnega kandidiranja najmanj vodja regionalne destinacijske organizacije udeležil obveznega usposabljanja s
področja destinacijskega managementa, ki
ga bo organiziralo ministrstvo;
9. prijavitelj mora podati izjavo, v kateri se zaveže, da bo uporabljal aktualno
trženjsko znamko Slovenije na vseh tržnokomunikacijskih orodjih, kjer je to mogoče.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki
bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da
vloge dopolnijo v roku 8 delovnih dni, od
prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v določenem roku, bodo
zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale
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pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo
skladne z namenom in predmetom razpisa,
bodo zavrnjene.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
ob vložitvi vloge na razpis, ter pred izdajo
sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz
ugotovi, da določeni pogoji niso izpolnjeni,
pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in
obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje
pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na
razpis. Podatki v osnutku modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije niso predmet dopolnitve vloge.
4.3 Prijave regionalnih destinacijskih organizacij v okviru razvojnih regij
Na razpis se lahko prijavi ena regionalna
destinacijska organizacija iz ene razvojne
regije. Kolikor bo na razpis prijavljenih več
regionalnih destinacijskih organizacij iz iste
razvojne regije, za katere se bo izkazalo, da
imajo podporo sveta regije ali vseh občin
na področju delovanja, bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
Izjemoma se lahko na razpis prijavita dve
regionalni destinacijski organizaciji iz iste
razvojne regije, pod pogojem, da prihajata iz
razvojne regije, ki zajema več kot 30 občin.
V tem primeru mora vsaka regionalna destinacijska organizacija priložiti sklep sveta
regije ali vseh občin na področju delovanja.
Posamezna občina ne sme biti na območju
obeh regionalnih destinacijskih organizacij,
hkrati pa nobena občina ne sme biti izvzeta
iz območja delovanja destinacijskih organizacij (da ne bi bila zajeta v nobeno regionalno destinacijsko organizacijo).
Kolikor bo v času izvajanja aktivnosti v
okviru javnega razpisa, prišlo do sprememb,
ki bi zagotovile sistemski vir financiranja regionalnih destinacijskih organizacij (npr.
nova pokrajinska zakonodaja), se lahko več
regionalnih destinacijske organizacij združi
v eno regionalno destinacijsko organizacijo.
Le-ta bo lahko (po predhodni obvestitvi in
odobritvi s strani ministrstva) izvajala aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij,
katerim je bilo odobreno sofinanciranje v
okviru tega razpisa, in tudi črpala njim odobrena sredstva.
Prijavitelj mora zagotoviti ločeno vodenje
računovodskih evidenc za aktivnosti, ki bodo
predmet sofinanciranja po tem razpisu. Sofinancirane aktivnosti, ki jih bo opravljala regionalna destinacijska organizacija morajo biti
striktno ločene od morebitnih tržnih dejavnosti, ki jih prijavitelj morebiti opravlja.
5. Upravičeni stroški
Sofinancirani bodo projekti, ki so skladni
s predmetom razpisa. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z
Navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013.
Kot upravičeni se štejejo naslednji stroški (v
neto znesku brez DDV):
5.1. Promocijska funkcija:
5.1.1 stroški oblikovanja in izdelave
promocijskega materiala,
5.1.2 stroški sodelovanja na turističnih
sejmih in predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic ter
potni stroški),
5.1.3 stroški zakupa medijskega in
oglaševalskega prostora v tujih in domačih
medijih,
5.1.4 organizacija medijskih dogodkov doma in v tujini,

5.1.5 organizacija promocijskih dogodkov v tujini.
5.2. Distribucijska funkcija:
5.2.1 stroški vključitve v obstoječe in
razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije,
5.2.2 stroški vzpostavitve spletne
strani destinacije,
5.2.3 stroški, povezani z višjo uvrščenostjo spletne strani turistične destinacije
na domačih in tujih iskalnikih (npr. google,
yahoo, MSN, najdi.si itd.),
5.3. Razvojna funkcija:
5.3.1 izdelava strategije razvoja turistične destinacije s predvidenimi letnimi
plani,
5.3.2 stroški izdelave priročnika trženjskih znamk turistične destinacije in integralnih turističnih proizvodov.
5.4. Operativna funkcija:
5.4.1 stroški oblikovanja novih integralnih turističnih proizvodov in novih tematskih turističnih proizvodov.
Podrobnejša opredelitev upravičenih
stroškov je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški so lahko zgolj stroški
za aktivnosti, opredeljene v osnutku modela
vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije, ki že niso bile predmet
kakšnega drugega sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na
osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti po prejemu sklepa o odobritvi
sofinanciranja projekta s strani ministrstva.
Upravičene bodo aktivnosti naročene v obdobju od dneva izdaje sklepa o odobritvi
sofinanciranja do datuma oddaje zadnjega
zahtevka za izplačilo.
Če je prejemnik prejel plačilo sredstev,
pa se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih za projekt izkaže, da je prejel plačilo neupravičeno ali je
bilo ugotovljeno dvojno sofinanciranje projekta lahko ministrstvo odstopi od pogodbe
ter zahteva vrnitev realne vrednosti dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
6. Višina sofinanciranja
Najvišja višina sofinanciranja upravičenih stroškov je določena glede na število
izvedenih nočitev v posamezni razvojni regiji
(po končnih podatkih SURS-a za leto 2009).
Posamezen prijavitelj lahko pridobi največ
znesek, ki mu pripada glede na izvedeno
število nočitev v občinah, ki jih pokriva:
1. Prijavitelji, ki delujejo na področju
občin, ki so skupaj ustvarile manj kot 1%
vseh nočitev: 200.000,00 EUR,
2. prijavitelji, ki delujejo na področju
občin, ki so skupaj ustvarile nad 1% – 10%
vseh nočitev: 300.000,00 EUR,
3. prijavitelji, ki delujejo na področju
občin, ki so skupaj ustvarile nad 10% vseh
nočitev: 400.000,00 EUR.
Vsaka občina v Sloveniji je lahko upoštevana le pri izračunu ene regionalne destinacijske organizacije!
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov ne sme obsegati manj kot polovico
najvišje dovoljene višine sofinanciranja na
posamezno regionalno destinacijsko organizacijo in ne več kot:
– 50% upravičenih stroškov za stroške
sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini, vključno s potnimi stroški,
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– 50% upravičenih stroškov za stroške
organizacije medijskih dogodkov doma in
v tujini,
– 60% upravičenih stroškov za vse ostale stroške, navedene v poglavju o upravičenih stroških.
Upravičeni stroški, opredeljeni v točkah
5.3. in 5.4. v točki 5. smejo doseči največ
20% vrednosti vseh upravičenih stroškov
prijavitelja.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih
zahtevkov za izplačilo, v skladu z dinamiko,
opredeljeno v pogodbi, in sicer po realizaciji posameznih aktivnosti iz predloženega
osnutka modela vzpostavitve in delovanja
regionalne destinacijske organizacije.
7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša: 4.200.000 EUR.
– 3.570.000 EUR – namenska sredstva
EU – ESRR,
– 630.000 EUR – slovenska udeležba.
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
6837 Razvoj turističnih d
estinacij-07-13-EU
6959 Razvoj turističnih
destinacij-07-13-slovenska
udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%.
Sredstva so zagotovljena na navedenih
proračunskih postavkah. Koriščenje sredstev bo mogoče v letih 2010, 2011, 2012
in 2013. V letu 2010 bo na voljo predvidoma 700.000 EUR, v letu 2011 predvidoma
1.500.000 EUR, v letu 2012 predvidoma
1.500.000 EUR in v letu 2013 predvidoma
500.000 EUR. Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma do 15. 10. 2013.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
8. Obdobje za porabo sredstev
Upravičeni stroški lahko nastanejo po prejemu sklepa o sofinanciranju. Vse prijavljene
aktivnosti iz osnutka modela morajo biti v celoti zaključene in plačane v roku, ki bo dopuščal izdajo zahtevka za izplačilo najkasneje
15. 10. 2013. Sredstva bodo posameznemu
prejemniku izplačana po terminskem planu
določenem v pogodbi o sofinanciranju.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih
zahtevkov za izplačilo (največ dveh na leto),
in sicer v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanciranju, po realizaciji aktivnosti iz osnutka modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije.
Zahtevek za izplačilo mora biti v določenem letu predložen najkasneje do 15. 10.
istega leta. Zahtevki izdani po 15. 10. zapadejo v plačilo v naslednjem proračunskem
letu, kolikor so sredstva planirana oziroma
so na razpolago.
Prenosljivost sredstev med leti je možna
iz utemeljenih razlogov, kolikot se ministrstvo s tem strinja in ima za to v predvidenem
spremenjenem terminu na razpolago sredstva in to ne vpliva na uspešnost črpanja
EU sredstev.
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9. Merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje:
Št. točk

Merilo
1.

Največje št. točk pri
posameznem sklopu
in pod-sklopu

KVALITETA PROJEKTA

42
Partnerji projekta

14

a)

Število partnerjev turističnega gospodarstva pri projektu (obrazec št. 4., točka 2.a))

7

b)

Število partnerjev turističnih društev pri projektu (obrazec št. 4., točka 2.b))

4

c)

Trajanje partnerstva (obrazec št. 4., točka 2.)

3

Vodenje in organizacija projekta

12

a)

Organiziranost RDO-ja

5

b)

Vodstvene izkušnje

4

c)

Vizija, cilji, rezultati projektov ter način merjenja rezultatov izvedenih aktivnosti (obrazec
št. 6)

3

Usmerjenost k ekološkemu managementu turistične destinacije

10

a)

Pridobitev ekoloških znakov

5

b)

Vpliv na trajnostni razvoj turizma

5

Trženjska naravnanost
a)
2.

6

Osnutek modela trženja

6

URESNIČEVANJE NACIONALNIH CILJEV

7

a)

Skladnost s cilji OP RR, RNUST in NATRST

2

b)

Integralni turistični produkti povezovanja naravnih in kulturnih potencialov

5

3.

REALNOST IZVEDBE PROJEKTA

6

a)

Realni in jasno izraženi pričakovani rezultati projekta

2

b)

Realnost višine predvidenih stroškov za projekt in za posamezno aktivnost

2

Realnost terminskega plana izvedbe posameznih aktivnosti projekta

2

c)
4.

POZITIVNI UČINKI NA PREPOZNAVNOST SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE

a)

Pozitivni učinki na prepoznavnosti slovenske turistične ponudbe v tujini (obrazec št. 11)

5.

SKLADNOST Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI TURISTIČNE DESTINACIJE

a)
6.
a)

3
3
1

Skladnost z Regionalnim razvojnim programom (obrazec št. 10)

1

REGIONALNI KRITERIJ

1

Regionalni kriterij (Sklep Vlade RS o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za
programsko obdobje 2007–2013)
Skupaj

Skupno število možnih točk je 60.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 36 točk, pri čemer
mora minimalno skupno število doseženih
točk pri sklopu št. 1 (kvaliteta projekta) znašati najmanj 50% vseh možnih točk pri tem
sklopu, in pri sklopih meril št. 3., 4. in 5., najmanj 50% vseh skupaj možnih točk pri teh
sklopih. V primeru, da skupno število točk iz
navedenih sklopov ne doseže navedenega
praga, bo vloga zavrnjena, ne glede na to,
če skupno število točk vloge doseže oziroma preseže prag za sofinanciranje.
Na razpis se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije. Kolikor bo na razpis prijavljenih
več regionalnih destinacijskih organizacij
iz iste razvojne regije, za katere se bo izkazalo, da imajo podporo sveta regije ali
vseh občin na področju delovanja, bodo
vse take prijave izločene kot neustrezne
in zavržene. Izjemoma se lahko na razpis
prijavita dve regionalni destinacijski organizaciji iz iste razvojne regije, pod pogojem,

1
60

da prihajata iz razvojne regije, ki zajema
več kot 30 občin.
10. Varovanje podatkov in poslovna
skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej, pred
oddajo vloge na razpis, označi kot poslovno
skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno
skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Poslovna skrivnost se lahko označi posamezni
podatek ali del vloge, ne more pa nanašati
na celotno vlogo in na podatke, potrebne za
oceno vloge po merilih javnega razpisa. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri
odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali
predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni.
11. Odločanje o potrditvi sofinanciranja:
ministrstvo sklep o izbiri projekta z odobreno
višino sredstev posreduje prijavitelju najka-

sneje v roku 60 dni. Pritožba na sklep ni
mogoča, kolikot se prijavitelj s sklepom ne
strinja, lahko sproži upravni spor.
12. Odpiranje vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo
odpiranje prispelih vlog bo 17. 6. 2010. Naslednja odpiranja bodo 30. 9. 2010 in 28. 2.
2011. Datumi bodo objavljeni tudi na spletni
strani ministrstva (www.mg.gov.si).
Odpiranje ni javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane po pošti na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
dva dni pred odpiranjem (prvo odpiranje: do
vključno 15. 6. 2010) oziroma vloge, ki jih
bodo vlagatelji osebno dostavili v vložišče
ministrstva do 15. 6. 2010, najkasneje do
14. ure.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici in označena z naslednjim besedilom: Ne odpiraj
– vloga – Javni razpis za izvedbo aktivnosti
regionalnih destinacijskih organizacij – ter
s polnim naslovom pošiljatelja. Vlog, ki ne
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bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo
obravnavala. Vrnjene bodo prijavitelju.
13. Ostale dolžnosti prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev morajo:
– Upravičenci, ki niso naročniki po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06, 16/08 in 19/2010), bodo dolžni
pri izvajanju aktivnosti upoštevati načela
veljavnega Zakona o javnem naročanju. To
pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi
zahtevka za izplačilo za vsako naročanje
blaga in storitev, katerih vrednost presega
znesek 20.000 EUR, ministrstvu predložili
tudi popolno dokumentacijo o izbiri izvajalcev (dokumentacijo o izbiri ponudnika (zbiranje ponudb, zapisniki o izbiri itd.), vsaj tri
ponudbe, pogodbo z izvajalcem in morebitne anekse k pogodbam. Kolikor prejemnik
sredstev ne more pridobiti treh ponudb, ministrstvu poda utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca. Upravičenci, ki so naročniki
po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 128/06 in 16/08), morajo pri izvajanju
aktivnosti striktno spoštovati veljavni Zakon
o javnih naročilih in vse postopke izbire izvajalcev vodili v skladu s tem zakonom.
– Prejemniki sredstev bodo dolžni omogočiti ministrstvu ter vsem ostalim institucijam, vključenim v izvajanje prednostne
usmeritve, ter njihovim pooblaščencem v
smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev in preverbe doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor tako da bo možna kontrola
realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja
pogodbe še pet let po zaključku financiranja. Enake pravice imajo tudi predstavniki
Evropske komisije, Evropskega računskega
sodišča, ter računskega sodišča Republike
Slovenije.
– Prejemnik mora zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo operacije
za kontrole in revizijske postopke skladno
s pravili Skupnosti (90. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006), najmanj do 31. 12.
2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko
ministrstvo ta rok podaljša.
– Prejemniki sredstev bodo dolžni spoštovati predpisana pravila in smernice za
izvajanje aktivnosti v okviru strukturnih skladov.
– Kolikor se bo pri kontroli projekta po
njenem zaključku izkazalo, da projekt ni v
skladu z razpisom in pogodbo, lahko ministrstvo brez obveznosti odstopi od pogodbe
o sofinanciranju in zahteva od prejemnika
vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
– Prejemnik bo moral tekoče obveščati
ministrstvo o vseh statusnih spremembah,
spremembi sedeža ali dejavnosti, spremembi pooblaščenih oseb ali spremembi
lastništva najkasneje v roku 30 dni po spremembi.
– Prejemnik bo dolžan ministrstvu dostavljati zahtevana pojasnila v zvezi z projektom in med običajnim delovnim časom
omogočati dostop v objekte, za izvajanje
morebitnih pregledov, povezanih z projektom.
– Prejemnik bo moral ministrstvo sprotno
pisno obveščati o dogodkih, zaradi katerih je
podaljšano ali onemogočeno izvajanje sofinanciranih aktivnosti.
– V primeru, da se bo izkazalo, da je
prejemnik posredoval napačne podatke v

zvezi z namenom projekta ali izpolnjevanjem pogojev ali zamolčal take podatke, ki
bi kakorkoli vplivali na oceno projekta, bo
dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do vračila.
– Prejemnik bo moral spoštovati določila
o informiranju in obveščanju javnosti, skladno z 9. členom Uredbe 1828/20006/ES
in Navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih za obdobje 2007–2013, ki jih je izdala
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko.
– Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe, ki se
smiselno upoštevajo kot pogoj glede na vsebino projekta:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno
zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
– Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti
vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so
vključene v izvajanje aktivnosti regionalnih
destinacijskih organizacij, v skladu s področno zakonodajo in 16. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006.
– Upravičenec bo v skladu s 57. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 upošteval
določilo, da v petih letih od zaključka projekta, ne bo prišlo do bistvenih sprememb
projekta, ki bi bistveno vplivale na naravo
ali pogoje izvajanja projekta, in ki bi podjetju
oziroma javni organizaciji podelili neupravičeno prednost. V nasprotnem primeru lahko
ministrstvo odstopi od pogodbe, in zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od
dneva nakazila do vračila.
– Prejemniki sredstev se morajo zavezati, da projekt, ki je predmet tega razpisa, ne
bo ustvarjal prihodkov od projekta.
– Prejemniki sredstev sprejmejo morajo
sprejeti dejstvo, da dopolnilno sofinanciranje projekta, v skladu z Uredbo 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 31/10), ni dovoljeno.
Za vse zgornje navedbe, pri katerih ni
izrecno navedeno, velja, da lahko ministrstvo, v primeru kršitve navedbe, razveže
pogodbo o sofinanciranju, ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do vračila.
14. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan, od 8. do
16. ure, kontakt Suzana Turk, suzana.turk@
gov.si, 01/400-33-20 in na spletni strani ministrstva: (www.mg.gov.si).
Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo
objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za
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gospodarstvo in bodo predstavljali del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 025/2010

Ob-3532/10

Javni razpis
»spodbujanje procesa prenosa znanja
–Valor 2010«
v okviru:
Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013
3. Ukrep: razvoj in inovacije
v gospodarstvu
3.2.1.: Spodbujanje raziskovalno
razvojne dejavnosti v podjetjih
1. Opredelitev neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa
Neposredni proračunski uporabnik je
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
Izvajalec razpisa je Javna agencija za
tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, UPB-1, 61/06
– ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih agencijah
(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A),
Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračun
Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 99/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09 – ZIPRS1011, 29/10), Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07),
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Državna
pomoč N472/2006 – Slovenija: Program
tehnološkega razvoja (št. priglasitve: 00012045419-2006, Sklep EK z dne 17. 11. 2006,
z oznako K(2006)5658), trajanje pomoči: od
1. 1. 2007 do 1. 1. 2012, Dopolnjeni program ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013
(sklep Vlade RS, št. 31001-1/2009/9, z dne
15. 10. 2009), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe
za obdobje 2007–2012, Program dela in
finančni načrt Javne agencije za tehnološki
razvoj Republike Slovenije za leti 2010 in
2011 (sklep Vlade RS, št. 47601-5/2010/4,
z dne 18. 2. 2010), Pogodba št.: TIA – 6064
– 2010 – MO o prenosu nalog za izvajanje
javnega razpisa z naslovom »Spodbujanje
procesa prenosa znanja – Valor 2010«.
3. Predmet in namen razpisa
3.1 Predmet razpisa
Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo
projekte prenosa znanja in raziskovalnih
rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v novoustanovljena in mlada
podjetja.
Rezultat projekta mora predstavljati prenos znanja oziroma raziskovalnih rezultatov,
razvitih na univerzah in javnih raziskoval-
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nih zavodih, v mlada podjetja ter vključitev
tega znanja v raziskovalno razvojne projekte
podjetij.
3.2 Namen razpisa
Namen javnega razpisa je pospešiti prenos znanja in raziskovalnih rezultatov iz
univerz in javnih raziskovalnih zavodov ter
spodbujati razvoj mladih podjetij, ki bodo v
prihodnosti element uspešne komercializacije znanja. Namen javnega razpisa je tudi
spodbujanje zaposlovanja visoko usposobljene delovne sile, rasti in razvoja podjetij,
spodbujanje razvoja novih poslovnih modelov v podjetjih ter spodbujanje prenosa pravic intelektualne lastnine iz univerz in javnih
raziskovalnih zavodov v zasebne gospodarske družbe in hkrati spodbujanje trajnega
sodelovanja med navedenimi subjekti.
Javni razpis je namenjen spodbujanju
podjetij v smeri tehnološkega razvoja in
inovativnosti v obliki vzdržnega poslovnega
modela.
Prijavitelji morajo pokazati, da je predmet
projekta prenos znanja iz univerz in javnih
raziskovalnih zavodov v novonastala oziroma mlada podjetja ter vključitev tega znanja v raziskovalno razvojne projekte podjetij.
Podjetje, ki je prijavitelj projekta, mora biti
mlado podjetje, imeti rešen prenos intelektualne lastnine med njim in univerzo oziroma
javnim raziskovalnim zavodom, kjer je bil
raziskovalni rezultat razvit, in imeti namero
o trajnem sodelovanju z univerzo oziroma
javnim raziskovalnim zavodom.
4. Pogoji sodelovanja
Z javnim razpisom bodo podprta podjetja
– prijavitelji projekta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo podpisano pogodbo ali zavezujoče pismo o nameri o prenosu pravic intelektualne lastnine med univerzo oziroma
javnim raziskovalnim zavodom in podjetjem
prijaviteljem (priložena pogodba ali zavezujoče pismo o nameri, v katerem stranki
ugotavljata, da sta v fazi pogajanj ali podpisovanja pogodbe). Obvezne sestavine
pogodbe so navedene v Prilogi 2. V primeru, da prijavitelj priloži zavezujoče pismo o
nameri, mora do izplačila prvega zahtevka
priložiti pogodbo o prenosu pravic intelektualne lastnine;
– podajo namero o trajnem sodelovanju
z univerzo oziroma javnim raziskovalnim zavodom (pismo o nameri ali poseben člen v
pogodbi iz prve alineje);
– so mlado podjetje, kar pomeni, da je
podjetje registrirano po vključno 1. 1. 2007;
– niso kapitalsko povezani z organizacijo, v kateri je bil raziskovalni rezultat razvit
(izjava);
– da razvoj raziskovalnega rezultata, ki
je predmet prenosa, ni bil financiran s strani
prijavitelja ali s strani s prijaviteljem povezanih podjetij (izjava);
– prijavljeni projekt ni v nasprotju z etičnim kodeksom panoge projekta (izjava).
Splošni pogoji za podjetja:
– podjetje je registrirano pri pristojnem
sodišču ali drugem organu po vključno 1. 1.
2007;
– je gospodarska družba, registrirana
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3,
83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/0814, Up-379/09-8);
– ima sedež v Republiki Sloveniji;
– spada v skupino mikro, malih in srednje velikih podjetij v skladu s Prilogo 1 (o
opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih
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podjetij) Uredbe Komisije, 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 Evropske
skupnosti;
– na dan oddaje vloge ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije;
– v zadnjih treh koledarskih letih od datuma oddaje vloge ni sprožilo ali izpeljalo
prisilne poravnave;
– ima poravnane vse davke in prispevke
skladno s slovensko zakonodajo;
– je na dan 31. 12. 2009 bilo v stanju
kapitalske ustreznosti v skladu z 11. členom
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09)
(ne velja za podjetja, registrirana po tem
datumu);
– ni za iste stroške pridobilo in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna
(na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene
pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila). V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja iz drugih javnih virov za isti
projekt, se vloga za takšen projekt zavrže.
V primeru naknadne ugotovitve dvojnega
sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru
projekta iz različnih javnih virov, se prekine
obveznost agencije po sklenjeni pogodbi za
takšen projekt, zahteva pa se tudi vrnitev
vseh izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila
do dneva vračila;
– ni pridobilo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po
letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take
pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 –
UPB2); podjetje je v postopku pridobivanja
take pomoči od dneva, ko pošlje vlogo za
pridobitev take pomoči na pristojno ministrstvo);
– ni na seznamu poslovnih subjektov v
Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega od-

stavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07,
102/07, 29/08);
– posamezno podjetje lahko v okviru tega
javnega razpisa nastopa največ enkrat.
4.1 Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega javnega razpisa
NISO upravičena javna podjetja in hčerinska podjetja javnih podjetij.
5. Upravičeni stroški
Sofinancirajo se upravičeni stroški za aktivnosti projektov, ki so opredeljene v namenu in predmetu tega javnega razpisa in so
nastali po datumu prejema vloge na razpis.
Upravičeni stroški so:
a) Stroški osebja (raziskovalci, tehniki in
ostalo podporno osebje v obsegu, kot so zaposleni na raziskovalnem projektu). Stroški
osebja se prikažejo z opravljenimi urami na
projektu; maksimalna II. bruto vrednost ure
znaša ob objavi razpisa 20,76 EUR in je določena v skladu z Navodilom Javne agencije
za raziskovalno dejavnost RS.
b) Stroški pogodbenih raziskav, tehnično
znanje in patenti, ki so bili kupljeni ali je bilo
za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od
zunanjih virov po tržni ceni, kadar je bila
transakcija opravljena med nepovezanimi
strankami in ni temeljila na tajnem dogovoru, kot tudi stroški svetovalnih in drugih
ustreznih storitev, uporabljenih izključno za
raziskovalne dejavnosti.
c) Dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta.
d) Drugi operativni stroški, vključno s
stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti.
DDV ni upravičen strošek.
Kot dokazilo upravičenih stroškov osebja
se predloži izpolnjeno poročilo posameznega zaposlenega o opravljenem delu in izjavo
podjetja o plačilu.
Kot dokazilo vseh ostalih upravičenih
stroškov se predloži listino in potrdilo o plačilu.
Nakup materiala ter storitev mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in
uspešnosti, zagotavljanja konkurence med
ponudniki, transparentnosti, enakopravne
obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

Upravičene raziskovalne stopnje so:
Intenzivnost sofinanciranja
upravičenih stroškov (%)

Mikro, malo
podjetje

Srednje
podjetje

Študije tehnične izvedljivosti za dejavnosti industrijske
raziskave

75%

75%

Industrijske raziskave

70%

60%

Študije tehnične izvedljivosti eksperimentalnega razvoja

50%

50%

Eksperimentalni razvoj

45%

35%

V okviru tega razpisa se sofinancirajo industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj in
študije tehnične izvedljivosti malih in srednje velikih podjetij, kjer pomenijo:
– industrijske raziskave: načrtovane raziskave ali kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali
za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Vključujejo oblikovanje
komponent kompleksnih sistemov, ki so potrebni za industrijske raziskave, zlasti za vrednotenje generične tehnologije, pri čemer so izključeni prototipi, kakor jih zajema eksperimentalni razvoj;
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– eksperimentalni razvoj: pridobivanje,
združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega ali drugega ustreznega znanja in
spretnosti za namene izdelovanja načrtov
in ureditev ali oblikovanja za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese ali
storitve. Ti lahko vključujejo npr. tudi druge dejavnosti, usmerjene v konceptualne
opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo
novih proizvodov, procesov in storitev. Dejavnosti lahko vključujejo proizvodne osnutke, risbe, načrte ali drugo dokumentacijo,
če niso namenjeni tržni uporabi. Razvoj
prototipov za tržno uporabo in pilotnih projektov je prav tako vključen, pri čemer je
prototip nujno končni tržni proizvod in je
njegova izdelava predraga, da bi ga uporabili samo za namene predstavitve in vrednotenja. V primeru poznejše tržne uporabe predstavitvenih ali pilotnih projektov
se morajo vsi prihodki, ustvarjeni s takšno
uporabo, odšteti od upravičenih stroškov.
Eksperimentalna proizvodnja in testiranje
proizvodov, procesov ali storitev sta prav
tako upravičena, če teh ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za uporabo v industriji
ali tržno uporabo. Eksperimentalni razvoj
ne vključuje rednih ali občasnih sprememb
proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih
procesov, obstoječih storitev in drugih te-

Merilo

10 točk

2. Podjetje ima jasno strategijo zaščite intelektualne lastnine:
– podjetje nima razdelane oziroma jasno razdelane strategije zaščite intelektualne lastnine
(0 točk),
– podjetje ima jasno razdelano strategijo zaščite intelektualne lastnine (10 točk).

10 točk

4. Tržna perspektivnost – potencialni trgi
Kateri so potencialni trgi za proizvod/storitev,
ki je predmet projekta:
– potencialni trg za predmet projekta je Slovenija (2 točki),
– potencialni trg za predmet projekta je EU
(5 točk),
– potencialni trg za predmet projekta je svetovni trg (10 točk).
5. Analiza trga:
– tržna analiza ni priložena oziroma na podlagi tržne analize projekt ni perspektiven (0
točk),
– na podlagi tržne analize projekt je perspektiven (7 točk),
– na podlagi tržne analize projekt je visoko
tržno perspektiven (10 točk).

10 točk

10 točk

10 točk
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kočih dejavnosti, četudi takšne spremembe
predstavljajo izboljšanje.
6. Spodbujevalni učinek in nujnost pomoči
Prijavitelji morajo za pridobitev pomoči
dokazati dodatnost, tj. da je pomoč bistvenega pomena za uspeh projekta in da projekta ne bi bilo mogoče izvajati brez pomoči
ali bi ga brez pomoči lahko izvajali le v
mnogo daljšem časovnem obdobju, v manjšem obsegu ali na bistveno nižji kakovostni
ravni.
Spodbujevalni učinek podjetja dokazujejo z merljivimi dejavniki, kot so povečanje
vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti,
povečanje števila zaposlenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti ali povečanje deleža
vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v
celotnem prometu podjetja.
7. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne
vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom in
namenom razpisa, in ki bodo izpolnjevale
pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v
razpisu, bodo ocenjene.
Ocenjevanje prispelih vlog bo dvostopenjsko. Na prvi stopnji (kvantitativna ocena) se bo ocenjevala priložena vloga na
podlagi naslednjih meril:

Največje
možno število
točk

1. Opis, namen in cilji projekta:
– opis, namen in cilj projekta niso opredeljeni
(0 točk),
– opis, namen in cilj projekta so deloma opredeljeni (5 točk),
– opis, namen in cilj projekta so jasno opredeljeni (10 točk).

3. Tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta:
– neperspektiven (0 točk),
– perspektiven (5 točk),
– visoko perspektiven (10 točk).

Št.

Merilo

Največje
možno število
točk

6. Organizacija projekta:
– ni opredeljena (0 točk),
– je opredeljena (10 točk).

10 točk

7. Reference vodje projekta in drugih članov
projektne skupine:
– vodja projekta nima referenc oziroma so po
oceni ocenjevalca nerelevantne (0 točk),
– vodja projekta ima ustrezne reference, vendar člani (vsaj 2 člana) projektnih skupin nimajo relevantnih referenc po oceni ocenjevalca
oziroma reference niso navedene (5 točk),
– vodja projekta in člani projektnih skupin
(vsaj 2 člana) imajo ustrezne reference za
izvedbo projekta (10 točk).

10 točk

8. Terminski plan – opisi dela v mejnikih z navedbo rezultatov mejnikov. Prijavitelj:
– ni opisal aktivnosti po mejnikih in rezultate
mejnikov (0 točk),
– je le delno opisal aktivnosti ali rezultate mejnikov (5 točk),
– je jasno opisal aktivnosti in rezultate mejnikov (10 točk).

10 točk

9. Strategija razvoja podjetja (tehnološkega in
poslovnega) za nadaljnjih 5 let:
– ni opisana (0 točk),
– je delno opisana (5 točk),
– je jasno opredeljena (10 točk).

10 točk

10. Lastniki podjetja prijavitelja so zaposleni
v podjetju:
– noben lastnik ni zaposlen v podjetju prijavitelja (0 točk),
– en lastnik je zaposlen v podjetju prijavitelja
(5 točk),
– več kot 1 lastnik je zaposlen v podjetju prijavitelja (10 točk).

10 točk

Skupaj

100 točk
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Vsako vlogo bosta na prvi stopnji ocenila
dva ocenjevalca. Skupna ocena posamezne
vloge na prvi stopnji je povprečna ocena
dveh ocenjevalcev.
Vloga mora na prvi stopnji ocenjevanja
zbrati vsaj 85 točk. Vloge, ki tega števila
točk ne dosežejo, se zavrnejo brez ocenjevanja na drugi stopnji.
Vloge, ki na prvi stopnji zberejo vsaj 85
točk, se uvrstijo v ocenjevanje na drugo stopnjo (kvalitativna ocena). Na drugi stopnji bo
komisija ocenjevala predstavljene elemente
načrta izvedbe projekta, kompetentnost projektne skupine prijavitelja, zaprtost finančne
konstrukcije ter realnost časovne izvedbe,
na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Ugotovitev
1. Predstavljeni elementi načrta izvedbe
projekta
1.1. Predstavitev omogoča celostni vpogled v
projekt
Da/Ne
2. Predstavitev projektne skupine prijavitelja
2.1. Projektna skupina zagotavlja interdisciplinaren
pristop k izvajanju projekta
Da/Ne
2.2. Projektna skupina ima
izkušnje na poslovnem in
tehničnem področju
Da/Ne
3. Zaprtost finančne konstrukcije
3.1. Podjetje ima ustrezno
pripravljen finančni načrt
projekta
Da/Ne
4. Ocena realnosti časovne izvedbe
4.1. Je realna
Da/Ne
Število pozitivnih trditev
(da)
Predstavitev na drugi stopnji ocenjevanja
izvede projektna skupina dveh predstavnikov prijavitelja, ki bosta neposredno vključena v izvajanje projekta. Predstavitev lahko
traja največ 10 minut. Čas predstavitve bo
natančno odmerjen. Po končani predstavitvi
lahko komisija predstavnikoma prijavitelja
zastavlja tudi vprašanja.
Komisija, ki bo ocenjevala predstavitev,
je sestavljena iz petih članov, ki niso predstavniki agencije. Komisijo imenuje direktor
agencije s posebnim sklepom. Vsak član
komisije izpolni ocenjevalni list v skladu z
zgoraj navedenimi merili, pri vsaki oceni pa
napiše tudi svoje mnenje oziroma utemeljitev.
Vsaka pozitivna trditev (da) se točkuje z
1 točko. Končna ocena vloge se določi kot
povprečna ocena vseh petih ocenjevalcev.
Vloga, ki na drugi stopnji ocenjevanja
doseže končno oceno nižjo od štirih točk,
se zavrne.
Na podlagi pridobljenih končnih ocen se
oblikuje seznam vlog od najbolje do najslabše ocenjene. Kolikor se bo po končanem
ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost
pričakovanega sofinanciranje projektov, ki
so presegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena
glede na število doseženih točk, pri čemer
bodo imeli prednost projekti z višjo končno
oceno.
V primeru, da najnižjo končno oceno
vloge, za katero so še zagotovljena sredstva za sofinanciranje, doseže več vlog, ima
prednost vloga, ki je prejela več točk na
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prvi stopnji ocenjevanja (kvantitativna ocena). V primeru enakega števila točk tudi pri
kvantitativni oceni ima prednost vloga, ki
je pridobila več točk pri merilu tehnološka
perspektivnost proizvoda/storitve in nato pri
merilu strategija razvoja podjetja. V primeru
enakega števila točk tudi pri teh merilih, bo
o izbiri odločil čas oddaje vloge, pri čemer
bo imela prednost vloga, ki je bila prej dostavljena na agencijo.
8. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih subvencij je
1.000.000 EUR za leti 2010 in 2011.
Najnižja vrednost subvencije za posamezni projekt je 50.000 EUR, najvišja vrednost subvencije za posamezni projekt pa
150.000 EUR.
Sredstva so zagotovljena v finančnem
načrtu ministrstva na proračunskih postavkah: 6064.
9. Izvedba sofinanciranja: odobrena finančna sredstva bo agencija nakazovala
neposredno na račun podjetja – prijavitelja. Osnova za izplačilo sredstev je s strani
skrbnika pogodbe na agenciji in skrbnika
pogodbe na ministrstvu pregledan in potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije pripravi
in izstavi agenciji prijavitelj.
10. Obdobje za porabo sredstev: posamezni projekt iz naslova tega razpisa mora
biti zaključen najkasneje do 15. 9. 2011.
Sredstva, odobrena za izvajanje projekta
v posameznem proračunskem letu, morajo
biti porabljena do konca istega proračunskega leta, razen, če ministrstvo ob koncu
posameznega proračunskega leta določi
drugače, kar se uredi z aneksom k pogodbi
o izvajanju in sofinanciranju.
11. Hranjenje dokumentacije: podjetja,
katerih vloge bodo odobrene za sofinanciranje, bodo morala hraniti vso dokumentacijo,
povezano s projektom v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega
datuma, lahko agencija ta rok podaljša. Vsi
sodelujoči morajo zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvajanjem programa dela vsem organom, ki so vključeni v
spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora
in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi
pogodbenih obveznosti oziroma po poteku
pogodbe o sofinanciranju.
12. Način oddaje vloge in razpisni rok
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev,
pri čemer se predvidevata dve odpiranji.
Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje je
2. 7. 2010, do 12. ure.
Obdobje za oddajo vlog za prvo odpiranje je od datuma objave tega javnega
razpisa v Uradnem listu RS, do petka, 2. 7.
2010, do 12. ure.
Popolna vloga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije mora biti v enem izvodu ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
dostavljena do zgoraj navedenega roka v
Glavno in splošno pisarno Javne agencije
za tehnološki razvoj Republike Slovenije,
Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana.
Vloge morajo podjetja dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga – Valor 2010« ter polnim naslovom prijavitelja na
zadnji strani.
V primeru, da po končanem postopku prvega odpiranja ostane na razpolago 150.000
EUR ali več, se izvede drugo odpiranje.
Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je
19. 11. 2010, do 12. ure.

Obdobje za oddajo vlog za drugo odpiranje je od ponedeljka, 18. 10. 2010 do petka,
19. 11. 2010, do 12. ure.
Vloge, prispele izven navedenih obdobij,
in vloge, ki na navedeni rok za oddajo ne
bodo prispele na sedež agencije do 12. ure,
bodo vrnjene pošiljateljem. Morebitni popravki razpisne dokumentacije ter informacija o sredstvih, ki so v okviru posameznega
odpiranja na razpolago za sofinanciranje,
bodo podani na spletni strani agencije.
13. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranji vlog
bosta predvidoma dve. V primeru, da po
končanem postopku prvega odpiranja ostane na razpolago manj kot 150.000 EUR, se
razpis zapre in drugega odpiranja ni.
Prvo odpiranje vlog bo potekalo 5. 7.
2010, ob 10. uri, v sejni sobi agencije.
Drugo odpiranje vlog bo potekalo 22. 11.
2010, ob 10. uri, v sejni sobi agencije pod
pogojem, da ostane po končanem postopku
prvega odpiranja 150.000 EUR ali več.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog
komisija za odpiranje ne bo obravnavala in
bodo vrnjene pošiljatelju.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni pozvala prijavitelje k dopolnitvi vlog. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne
bodo dopolnili, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, vloge, ki ne bodo skladne s predmetom in namenom razpisa, vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje,
ki so navedeni v razpisu, bodo zavržene.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in
revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
15. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s
sklepom direktor agencije. Prijavitelji bodo o
izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Morebitne pritožbe zoper sklep prijavitelji
vložijo na agencijo. Za odločanje o pritožbi
je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj – pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo javno objavljeni na spletnem naslovu agencije (http://www.tia.si).
16. Razpisna dokumentacija
Razpisna
dokumentacija
(besedilo
razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z
dnem objave razpisa v Uradnem listu RS
na voljo na spletnem naslovu agencije,
http://www.tia.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v
Glavni in splošni pisarni agencije, pri Anji
Drnovšek, od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega
razpisa.
17. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– v pisni obliki na naslov Javne agencije
za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22,
1511 Ljubljana, s pripisom »Valor 2010« ali
– v elektronski obliki na naslov: valor2010@tia.si ali
– preko obrazca na spletni strani www.
tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na
spletnem naslovu, http://www.tia.si.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih obveščeni preko spletnega naslova,
www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 430-40/2010-1
Ob-3587/10
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature
in baz podatkov (Uradni list RS, št. 12/05,
53/06, 22/07, 18/08 in 23/09) in Pravilnika
o postopku (so)financiranja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/09) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa tuje
znanstvene literature in baz podatkov v
letu 2010
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa: ARRS sofinancira nakup tujih serijskih publikacij, baz
podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z
namenom zagotavljanja nujnega dotoka in
dostopnosti tujih znanstvenih in strokovnih
informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša: 3.330.000,00 EUR.
Realizacija je vezana na zagotovitev
sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto
2010.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na razpis se lahko prijavijo knjižnice,
ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v
evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS.
Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis,
morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni
in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske
knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se
lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
5. Pogoji za kandidiranje na razpisu, ki
jih morajo prijavitelji izpolnjevati: pogoji za
sofinanciranje nakupa tujih serijskih publikacij, baz podatkov in stroškov konzorcija
za elektronski dostop do vsebin v celotnem
besedilu so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne

dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010)
(v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in
v Pravilniku o sofinanciranju nakupa tuje
znanstvene literature in baz podatkov (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
6. Razpisna dokumentacija z navedbo
vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev:
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
ARRS-RI-TZ-01-2010 – Prijavni obrazec za
sofinanciranje nakupa tujih serijskih publikacij, baz podatkov in stroškov konzorcija
za elektronski dostop do vsebin v celotnem
besedilu v letu 2010 in
– samostojne priloge v skladu s prijavo.
Prijavitelji morajo do oddaje prijave na
javni razpis v vzajemnem katalogu sistema
COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih
serijskih publikacijah in bazah podatkov v
skladu z navodili Instituta informacijskih znanosti v Mariboru.
Poleg navedenega v prvem odstavku te
točke so sestavni del razpisne dokumentacije: Metodologija, Pravilnik in Pravilnik
o postopku (so)financiranja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti in vzorec
pogodbe o (so)financiranju.
7. Kriteriji in merila za ocenjevanje prijav
Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– dostopnost tuje znanstvene literature in
baz podatkov uporabnikom,
– pogostnost uporabe revij in baz podatkov,
– kontinuiteta naročil,
– strokovna usposobljenost prijavitelja za
delo z uporabniki,
– obseg sofinanciranja iz drugih neproračunskih virov,
– kvaliteta in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov,
– ekonomičnost in racionalnost nabave.
Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni
njihove prioritete. Prijave bodo ocenjene po
postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik.
8. Prednost pri sofinanciranju:
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
tisti prijavitelji, ki po določilih Pravilnika in
Metodologije dosežejo večje število točk
znotraj posamezne vede.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
tudi konzorciji, ki praviloma povezujejo vse
štiri Univerze in vsaj štiri javne raziskovalne
zavode oziroma celotno znanstveno področje, ki ga pokrivajo v okviru konzorcijskega
nakupa.
Prednost pri sofinanciranju nabave tuje
znanstvene literature in baz podatkov bodo
imeli tudi tisti prijavitelji, pri katerih je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta
sestavni del organizacije, katere pospešeni
razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešen razvoj strok, ki so v javnem interesu RS in so
sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati.
9. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o sofinanciranju
tuje znanstvene literature in baz podatkov
sprejme Upravni odbor ARRS. Upravni odbor ARRS odloči tudi o pritožbi zoper sklep
o izboru prijav.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
11. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav:
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a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki
na naslov ARRS.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa
tuje znanstvene literature in baze podatkov
v letu 2010« morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora biti oddana
priporočeno po pošti iz Slovenije, najkasneje do vključno ponedeljka, 28. 6. 2010, do
12. ure (poštni žig), oziroma oddana v glavni
pisarni ARRS, do ponedeljka, 28. 6. 2010,
do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako
»Ne odpiraj – Razpis za tujo znanstveno
literaturo in baze podatkov« je lahko le ena
prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji
posredovati na elektronski naslov: razpisznanstvenaliteratura@arrs.si do vključno
ponedeljka, 28. 6. 2010, do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo ARRS
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo
v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne
dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v
postopku ocenjevanja ne upošteva.
d) Prijav, ki bodo prispele po razpisnem
roku ter ne bodo pravilno označene in oddane (glej točko b), komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Nepopolne in neupravičene prijave bodo
obravnavane v skladu s Pravilnikom in Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.
12. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:
Odpiranje prijav bo v sredo, 30. 6. 2010,
ob 10. uri, v sejni sobi Javne agencije za
raziskovalno dejavnosti, Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno
označene prijave.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh, od navedenega roka za
oddajo prijave na javni razpis.
14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo od dneva objave
razpisa vsak delavnik v času uradnih ur do
vključno dne 28. 6. 2010, v glavni pisarni
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, ali na spletni strani ARRS
(http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
15. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, pri Marici Žvar osebno ali
po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik, od 9.
do 13. ure, ali po elektronski pošti: Marica.
Zvar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
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Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO in 109/08, 49/09), Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1,
114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip (63/07 –
popr.)), Zakona o izvrševanju proračunov
RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08
– ZJF-D, 26/09 (31/09 – popr.), 59/09 in
99/09), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 99/09 – ZIPRS1011), Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB1), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in
Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (sprejet na 60. redni
seji Vlade RS, 24. 12. 2009), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (objavljen
na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm), Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07, 85/08 in 25/09), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči
de minimis (OJ L 379/2006), Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04,
22/07), 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) (OJ
L 214/2008), Mnenja o skladnosti dopolnitve sheme državne pomoči »Programi zaposlovanja«, št. priglasitve: BE01-50228602008/V, z dne 4. 5. 2010, Pogodbe o izvajanju in financiranju programov Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje za
obdobje 2010 in 2011, št. 4104-2/2009/1
oziroma 601-1/10-1-0364, z dne 28. 12.
2009, Pogodbe o izvajanju in financiranju
programa spodbujanja zaposlovanja upravičencev do denarne socialne pomoči za leto
2010, št. 551-1/2010-2-1757 oziroma 261110-050202 z dne 30. 3. 2010 in Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07
– Odl. US: U-I-11/07-45) Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Rožna
dolina, Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja
dolgotrajno brezposelnih oseb –
prejemnikov denarne socialne pomoči
za leto 2010
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Cilj javnega razpisa:
Cilj javnega razpisa je zaposliti do 150
brezposelnih oseb iz ciljne skupine javnega
razpisa za določen čas najmanj 12 mesecev
ali za nedoločen čas.
Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16 mesecih
prejemale denarno socialno pomoč najmanj
12 mesecev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izpolnitev tega pogoja se preverja na
podlagi izmenjave podatkov iz uradnih evidenc.
3. Namen in predmet javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb
– prejemnikov denarne socialne pomoči.
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne
pomoči, v skladu s 36.a členom Zakona o
socialnem varstvu.
Do subvencije so upravičeni tržni in netržni delodajalci, ki izpolnjujejo vse pogoje
tega javnega razpisa in ki za določen čas
najmanj enega leta ali za nedoločen čas
zaposlijo osebo iz ciljne skupine.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev vlagatelji izkazujejo z izjavo, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije in jo
morajo predložiti k vsaki vlogi. Vlagatelji s
podpisom izjave iz razpisne dokumentacije
dovoljujejo naročniku, da v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preverijo izpolnjevanje pogojev za
sodelovanje na tem javnem razpisu.
4.1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, tako tržni kot netržni
delodajalci.
Pri opredelitvi kriterija ne/tržnosti vlagatelji/delodajalci upoštevajo naslednje določilo:
»Za tržne delodajalce se po tem javnem razpisu štejejo tisti delodajalci, ki so
v preteklem poslovnem letu več kot 50%
prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.«
V primeru novoustanovljenega vlagatelja, ki v času oddaje vloge na ta javni razpis
posluje manj kot eno leto, se pri opredelitvi
tržnosti za preteklo poslovno leto upošteva
čas od ustanovitve (registracije) do oddaje
vloge na ta javni razpis.
Preveritev tržnosti oziroma netržnosti vlagatelja/delodajalca se izvede že v postopku
pred izdajo sklepa o izbiri vloge. Tržnost
oziroma netržnost vlagatelja se presoja na
podlagi podpisane izjave vlagatelja, ki je del
predložene razpisne dokumentacije. Vlagatelji, ki izpolnjene izjave o tržnosti ne bodo
predložili, se bodo pri izvedbi tega javnega
razpisa šteli za tržne vlagatelje.
Dodeljena sredstva za subvencioniranje
zaposlitve po tem razpisu za tržne delodajalce predstavljajo državno pomoč, za netržne
delodajalce pa ta sredstva ne predstavljajo
državne pomoči. O nakazanih sredstvih tržnim delodajalcem bo Zavod poročal Ministrstvu za finance, ki o tem vodi evidenco.
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
1. da so registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
2. da do Zavoda nimajo neporavnanih
obveznosti iz naslova dodelitve sredstev aktivne politike zaposlovanja;
3. da niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave
ali v likvidaciji;
4. da niso v procesu prestrukturiranja po
Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2, Uradni list RS, št. 44/07);
5. da niso v postopku niti se ne bodo
vključili v postopek za pridobitev drugih javnih sredstev, s katerimi bi bila presežena
polovica stroška zaposlitve osebe po tem

razpisu, ki zajema: neto plačo, obvezne
prispevke iz plače (prispevki delojemalca),
akontacijo dohodnine in obvezne prispevke
na plačo (prispevki delodajalca);
6. da so v zadnjih 6 mesecih1 pred mesecem oddaje vloge na ta javni razpis delavcem izplačevali plače v zakonsko ali pogodbeno dogovorjenih rokih;
7. da v zadnjih 12 mesecih2 pred mesecem oddaje vloge na ta javni razpis niso:
(a) zmanjševali števila delavcev, razen
iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji;
(b) so delavce, ki jim je prenehalo delovno razmerje pri vlagatelju (delodajalcu) iz
drugih razlogov, nadomestili z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem javnem razpisu;
8. da imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu
pred vložitvijo vloge na razpis;
9. da so pred predložitvijo vloge na podlagi objave prostega delovnega mesta že
izbrali brezposelne osebe iz ciljne skupine,
ki jih je napotil Zavod in o tem Zavod tudi
obvestili.
Zavod bo izpolnjevanje pogojev preverjal
na dan prispetja vloge na javni razpis, razen
pogojev pod sedmo in osmo alineo, ki ju bo
preverjal na zadnji dan meseca pred vložitvijo vloge na javni razpis.
4.2. Posebni pogoji:
Do subvencije za zaposlitev niso upravičeni delodajalci, ki:
– poslujejo v sektorju S.13 – država (Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev
(SKIS), ki je objavljena na; http://www.stat.
si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347),
– bodo zaposlili brezposelno osebo v
dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti
(Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD),
ki je objavljena na http://www.stat.si/klasje/
tabela.aspx?cvn=4978),
– bodo zaposlili brezposelno osebo v
dejavnosti B – Rudarstvo (SKD).
Če je delodajalec registriran tudi za druge dejavnosti, ki s tem javnim razpisom niso
izločene, lahko pridobi subvencijo za zaposlitev pod pogojem, da brezposelno osebo
zaposli v teh, neizločenih, dejavnostih.
Do subvencije za zaposlitev niso
upravičeni/e:
– vlagatelji, povezani s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki so v obdobju 12 mesecev
pred njihovo prijavo na ta javni razpis iz
poslovnih razlogov odpuščali delavce, ti pa
so se na Zavodu prijavili kot brezposelne
osebe in uveljavili pravico do denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti, teh
odpuščanj pa do vložitve vlagateljeve vloge še niso nadomestili z novimi zaposlitvami;
– brezposelne osebe za lastno zaposlitev v gospodarski družbi ali zavodu, ki to
družbo ali zavod tudi osebno vodijo;
– fizične osebe, ki so uveljavile ugotavljanje davčne osnove od odhodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (in sicer v poslovnem letu, za katerega
1
Za novoustanovljene delodajalce,
ki poslujejo manj kot 6 mesecev, velja
obveznost tega določila ves čas poslovanja,
t. j. od dne registracije dalje.
2
Za novoustanovljene delodajalce,
ki poslujejo manj kot 12 mesecev, velja
obveznost tega določila ves čas poslovanja,
t. j. od dne registracije dalje.
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so uveljavile tak način ugotavljanja davčne
osnove).
4.3. Dodatni pogoji
Vlagatelji lahko z eno samo vlogo ali z
več posameznimi vlogami na več razpisnih
rokov kandidirajo na razpis za več zaposlitev, s tem, da bo število izbranih subvencioniranih zaposlitev pri posameznem vlagatelju omejeno na:
– največ 2 subvencionirani zaposlitvi, če
je pri vlagatelju od predložitvi prve vloge
zaposlenih od 0 do vključno 5 delavcev oziroma na
– največ 5 subvencioniranih zaposlitev,
če je pri vlagatelju ob predložitvi prve vloge
že zaposlenih nad 5 delavcev.
Vlagatelj, ki je bil na podlagi svoje vloge
na tem razpisu že izbran in je bila z njim že
sklenjena pogodba o dodelitvi subvencije,
mora ob odločanju strokovne komisije o novi
vlogi poleg splošnih in posebnih pogojev
(točki 4.1. in 4.2.) izpolnjevati še naslednja
dodatna pogoja:
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– da je realiziral vse zaposlitve iz že
sklenjenih pogodb o dodelitvi subvencije
oziroma je v soglasju z Zavodom ugotovil,
da pogodb iz objektivnih razlogov ni bilo
mogoče realizirati v celoti in/ali
– da je vrnil vsa sredstva, za katera
je naročnik vzpostavil terjatev na podlagi
že sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencije.
5. Merila za izbor vloge
Osnovno merilo za odobritev vloge je
pravočasna in formalno popolna vloga vlagatelja, ki je skladna z določili 3., 4., 4.1.,
4.2., 4.3. in 7. točke javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a) vloga, vložena v zaprto in pravilno
označeno ovojnico, poslana po pošti ali
osebno oddana v vložišče naročnika (glej 8.
točko razpisa);
b) vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene v 9. točki javnega razpisa;
c) obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu
z določili tega javnega razpisa.

Osnovno merilo

Število
točk

Vloga, ki izpolnjuje osnovno merilo za odobritev (izbor vloge).

10

V primeru večjega števila predloženih vlog od razpoložljivih sredstev, se
pri ocenjevanju vlog upoštevajo še naslednja merila:
1. Izbrana brezposelna oseba ima status invalidne osebe.

10 točk

2. Izbrana brezposelna oseba je ženska.

10 točk

3. Zaposlitev brezposelne osebe bo sklenjena za nedoločen čas.

10 točk

4. Vlagatelj je v letih 2007, 2008 ali 2009 program spodbujanja zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne
pomoči v okviru APZ že uspešno izvajal.

10 točk

Maksimalno število točk

50 točk

Minimalno število točk, da se vloga izbere

10 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge, ki bodo izpolnjevale osnovno merilo za izbor in ki bodo
ocenjene z najmanj 10 točkami.
V primeru večjega števila predloženih
vlog od razpoložljivih sredstev, bodo izbrane tiste vloge, ki bodo zbrale višje število
točk. Če zaradi enakega števila točk izbor
vloge tudi na ta način ni mogoč, se upošteva vrstni red prispetja vloge, pri čemer
imajo prednost tiste vloge, ki so glede na
datum, uro in minuto v vložišče pristojne
območne službe Zavoda prispele prej.
V primeru, da izbor med vlogami ni
mogoč niti na ta način, se med vlogami
izvede komisijsko žrebanje.
Vlagatelj je lahko pri žrebu prisoten. O
dnevu žrebanja se vlagatelje obvesti z informacijo, objavljeno na spletni strani Zavoda. Žrebanje nadzirajo člani strokovne
komisije za izvedbo javnega razpisa, vodi
pa ga predsednik strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa. Žrebanje se opra-

vi v uradnih prostorih Zavoda. Evidenčne
številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. Oseba, ki vodi
žrebanje, vleče listke iz škatle in javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge
in izžrebani listek takoj odda komisiji. O
žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji,
če so prisotni.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago
za javni razpis in obdobje financiranja
Za izvedbo javnega razpisa za spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči je za leti 2010,
2011 in 2012 namenjenih skupaj okvirno
1.125.000,00 EUR. Sredstva bodo zagotovljena iz integralnega proračuna, in sicer
iz proračunskih postavk PP 3562 »Transferji za socialno ogrožene« in PP 3595
»Spodbude delodajalcem za odpiranje
novih delovnih mest in zaposlovanje težje
zaposljivih oseb«.
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Leto

PP 3562
(EUR)

PP 3595
(EUR)

Skupaj (EUR)

2010

121.800,00

178.200,00

300.000,00

2011

284.200,00

415.800,00

700.000,00

2012

50.750,00

74.250,00

125.000,00

456.750,00

668.250,00

1.125.000,00

Skupaj

Okvirna sredstva tega razpisa morajo biti izplačana v proračunskih letih 2010, 2011 ter
2012, in sicer v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011.
Razdelitev okvirne višine sredstev tega javnega razpisa se po območnih službah zavoda
izvede na podlagi predvidenega števila vključenih oseb:
Območna služba
Zavoda

Okvirna sredstva Območna služba
(v EUR) Zavoda

Okvirna sredstva
(v EUR)

Celje

151.078,00 Nova Gorica

22.652,00

Koper

40.397,00 Novo mesto

66.573,00

Kranj

38.257,00 Ptuj

60.029,00

Ljubljana

186.567,00 Sevnica

48.199,00

Maribor

224.635,00 Trbovlje

38.572,00

Murska Sobota

163.537,00 Velenje

84.506,00

Skupaj:

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru javnega razpisa
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, in sicer:
– ob zaposlitvi brezposelne osebe iz
ciljne skupine za določen čas najmanj
enega leta s 40-urnim delovnim časom na
teden, v višini 4.500,00 EUR,
– ob zaposlitvi brezposelne osebe iz
ciljne skupine za nedoločen čas s 40-urnim delovnim časom na teden, v višini
9.000,00 EUR.
V primeru zaposlitve osebe za določen
ali za nedoločen čas s krajšim delovnim
časom od 40-urnega, se subvencija izplača v sorazmerni višini. Primer izračuna
izplačila subvencije za zaposlitev osebe
s krajšim delovnim časom od polnega je
naveden v razpisni dokumentaciji.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. Dodelitev sredstev v okviru
namena tega javnega razpisa za tržnega
prejemnika zato predstavlja državno pomoč, ki jo je potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi javnimi viri za isti namen,
ki jih je prejel skladno s shemo državnih
pomoči »Programi zaposlovanja« številka
priglasitve: BE01-5022860-2008/V, z dne
4. 5. 2010.
Tako v primeru, da prejemnik za namen
zaposlitve posamezne brezposelne osebe,
prejme sredstva tudi iz drugih javnih virov,
ta sredstva, skupaj s sredstvi, prejetimi po
tem razpisu, ne smejo preseči polovice
stroška, ki zajema:
– neto plačo, obvezne prispevke iz
plače (prispevki delojemalca), akontacijo
dohodnine in obvezne prispevke na plačo
(prispevki delodajalca).
Med javne vire je potrebno šteti tudi
pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis«, v skladu z Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006

1.125.000,00

o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
pomoči »de minimis« (Uradni list EU L379
28/12/2006 str. 5-10).
Subvencija za zaposlitev se izplačuje:
– v 6-mesečnih obrokih: ob zaposlitvi osebe za določen čas najmanj enega
leta,
– v 12-mesečnih obrokih: ob zaposlitvi
osebe za nedoločen čas,
skladno s tristransko pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev dolgotrajno
brezposelne osebe – prejemnika denarne
socialne pomoči.
Subvencija se izplačuje na podlagi prejetega popolnega zahtevka delodajalca za
pretekli mesec zaposlitve in predložene
kopije plačilne liste o izplačilu plače vključeni osebi za pretekli mesec, in sicer:
– v prvih 6 mesecih od zaposlitve osebe, zaposlene za določen čas 1 leta oziroma
– v prvih 12 mesecih od zaposlitve osebe, zaposlene za nedoločen čas.
V primeru zaposlitve za nedoločen
čas bo Zavod subvencionirano zaposlitev
brezposelne osebe pri delodajalcu spremljal dve leti.
Delodajalec mora izbrano brezposelno
osebo zaposliti v 15 dneh po sklenitvi tristranske pogodbe o dodelitvi subvencije
za zaposlitev oziroma v dogovoru z Zavodom. O vsaki subvencionirani zaposlitvi
mora delodajalec v 8 dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe
Zavodu predložiti dokazilo, t. j. fotokopijo
pogodbe o zaposlitvi.
Vse pogodbe o zaposlitvi brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne
pomoči po tem javnem razpisu morajo biti
sklenjene najpozneje do 31. 12. 2010.
Delodajalec je dolžan popoln mesečni
zahtevek za izplačilo subvencije posredovati pristojni območni službi Zavoda naj

kasneje do 25. v mesecu za pretekli mesec, sicer ga Zavod ni dolžan poravnati.
Subvencija se delodajalcu izplačuje v roku
30 dni od prejema popolnega zahtevka
za plačilo subvencije oziroma v skladu z
veljavnim Pravilnikom o izvrševanju proračuna RS.
Po izteku 12 mesecev od sklenitve
pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe
za 1 leto oziroma po izteku 24 mesecev
od sklenitve pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe za nedoločen čas, mora
delodajalec v roku 45 dni posredovati Zavodu končno poročilo o subvencioniranju
zaposlitve (obrazec Končno poročilo pod
točko 8. razpisne dokumentacije). Poročilu
mora priložiti kopije še ne posredovanih
plačilnih list za preostalih 6 oziroma 12
mesecev zaposlitve vključene osebe in
podati izjavo:
– da je bila oseba zaposlena celotno
obdobje subvencionirane zaposlitve,
– da je vključenim osebam izplačeval
plačo, skladno s pogodbo o zaposlitvi na
njihove transakcijske račune in jim izplačal
tudi druge prejemke in prispevke, skladno
z veljavnimi predpisi s področja delovno
pravne, davčne in plačne zakonodaje, kar
lahko izkaže z verodostojnimi računovodskimi listinami,
– da višina vseh prejetih javnih sredstev za zaposlitev brezposelne osebe,
skupaj s subvencijo, prejeto v okviru tega
javnega razpisa, ni presegla polovice stroška, ki zajema: dejansko izplačane neto
plače, obvezne prispevke iz plače (prispevki delojemalca), akontacijo dohodnine
in obvezne prispevke na plačo (prispevki
delodajalca) v zvezi z zaposlitvijo posamezne vključene osebe,
– da bo zagotovil revizijsko sled s
hrambo dokumentacije v zvezi s predmetom pogodbe še najmanj 10 let po izteku
subvencionirane zaposlitve,
– bo še 10 let po zaključku pogodbenih obveznosti omogočil administrativni in
finančni nadzor s strani pristojnih organov
RS.
8. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti predložene v zaprti
ovojnici in morajo imeti prilepljen izpolnjen
obrazec (preglednico) iz 3. točke razpisne dokumentacije oziroma morajo imeti
na ovojnici navedene vse elemente, ki so
zahtevani z obrazcem iz 3. točke razpisne
dokumentacije.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice bodo neodprte vrnjene
vlagatelju.
V primeru poziva na dopolnitev vloge
je priporočljivo, da se dopolnitev označi
z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni
razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov
denarne socialne pomoči za leto 2010«.
Za nepravilno izpolnjene oziroma označene ovojnice se ne šteje opustitev označbe »Vloga« oziroma »Dopolnitev vloge«.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, posredovane po pošti.
Vlagatelji oddajo vloge na območno
službo Zavoda, v evidenci katere je izbrana brezposelna oseba prijavljena. Naslovi
vseh območnih služb Zavoda so objavljeni
v 12. točki javnega razpisa.
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Št.

Predvideni roki za vložitev vlog:
Zaporedni rok:

do 12. ure, dne:

Zaporedni rok:

do 12. ure, dne:

1. prvi rok:

21. junij 2010

4. četrti rok:

18. oktober 2010

2. drugi rok:

16. avgust 2010

5. peti rok:

3. tretji rok:

20. september 2010 6. šesti rok:

Na vsakem predvidenem roku odpiranja
vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge,
prispele v vložišče območne službe Zavoda
do vključno 6. 12. 2010, do 12. ure.
Vloge, ki bodo prejete po roku, ki je v
posameznem mesecu določen za predložitev vlog, bodo odprte na naslednjem odpiranju.
Vloge, prejete po zadnjem roku (6. 12.
2010), bodo neodprte vrnjene vlagateljem,
z obvestilom, da njihove vloge niso izbrane,
ker so prispele po zadnjem roku za predložitev vlog.
V primeru razdelitve sredstev pred potekom vseh predvidenih rokov, bo Zavod v
Uradnem listu RS in na svoji spletni strani
objavil obvestilo o predčasnem zaključku
javnega razpisa.
Vloge, ki bodo prispele po roku, na katerem bodo razdeljena vsa sredstva, bodo
neodprte vrnjene vlagateljem z obvestilom,
da niso izbrane, ker so prispele po razdelitvi
sredstev javnega razpisa.
9. Obrazci za pripravo vloge
Formalno popolna vloga mora vsebovati
obrazce (iz 3. točke razpisne dokumentacije):
Obrazec št. 1: Oprema vloge (naslovna
stran za pisemsko ovojnico)
Uporabi se za oddajo vloge po pošti ali
osebno v vložišče območne službe Zavoda.
Obrazec št. 2: Vloga
Obrazec št. 3: Izjave
Obvezna priloga obrazca Vloga so podpisane izjave vlagatelja:
Izjava 1 Splošna izjava
Izjava 2 Izjava o številu zaposlenih oseb
pri vlagatelju
Izjava 3 Tržnost/netržnost vlagatelja
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vsako odpiranje vlog bo izvedeno dan
po roku, določenem za predložitev vlog, in
sicer ob 9. uri, na sedežu pristojne območne službe Zavoda. Odpiranje vlog bo javno.
V primeru prevelikega števila predloženih
vlog, se strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko odloči, da odpiranje vlog
ne bo javno. O tej odločitvi bo Zavod vlagatelje obvestil najkasneje en delovni dan
pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda:
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htmh.
Za odpiranje vlog in izbor je zadolžena
strokovna komisija pristojne območne službe Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in
jo sestavljajo predsednik komisije in najmanj
dva člana.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja formalno popolnost vlog. Vlagatelje, katerih vloge so formalno nepopolne,
komisija pozove, da jih dopolnijo v roku 8 dni
od prejema poziva. Na prošnjo vlagatelja,
ki mora biti podana pred iztekom roka, se
rok za dopolnitev vloge lahko podaljša, a
skupaj na največ 15 dni od prejema poziva
na dopolnitev.

15. november 2010
6. december 2010

Dopolnitev vloge je pravočasna, če je
vložena osebno v vložišče območne službe
Zavoda ali oddana na pošto priporočeno
oziroma brzojavno, pred iztekom postavljenega roka.
Vlogo, ki je vlagatelj ne dopolni v skladu
s pozivom za njeno dopolnitev, strokovna
komisija s sklepom zavrže.
Formalno popolne vloge komisija pregleda glede izpolnjevanja pogojev javnega
razpisa ter oceni v skladu z merili iz točke
5. javnega razpisa »Merila za izbor vloge«
in pripravi predlog prejemnikov sredstev,
o katerem odloči pooblaščena oseba Zavoda.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 3., 4. in 7. točko tega javnega razpisa se kot neustrezna
zavrne.
11. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh po vsakem roku, ki je določen za predložitev vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Zavoda.
Vlagateljem izbranih vlog pristojna območna služba Zavoda posreduje sklep o izboru vloge in jih pozove na podpis pogodbe.
Če se vlagatelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva na podpis pogodbe ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo.
Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem za kandidiranje in pri merilih
ne dosežejo minimalnega števila točk, se
s sklepom obvesti, da njihove vloge niso
izbrane.
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji v
roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči
drugostopenjski organ Zavoda.
Vse pogodbe, sklenjene na podlagi tega
javnega razpisa (tristranske pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev brezposelne
osebe – prejemnika denarne socialne pomoči ter pogodbe o zaposlitvi oseb), morajo
biti sklenjene najpozneje do 31. 12. 2010.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si (v rubriki Dejavnost / Javni razpisi). Izvod razpisne dokumentacije je mogoče prevzeti
osebno v vložišču vsake območne službe
Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka
do četrtka od 8. do 15. ure in v petek od
8. do 13. ure ter v sredo tudi od 14. do
16. ure).
Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana
ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor
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ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje.
13. Informacije: vlagatelji smejo zahtevati dodatna pojasnila ali obvestilo v zvezi
z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge. Zanj mora zaprositi pravočasno
oziroma najkasneje šest dni pred potekom
posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo
mora posredovati odgovorni osebi na Zavodu na elektronski naslov: Iris.Lojevec@ess.
gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po
dodatnih pojasnilih bodo najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja objavljeni na
spletni strani Zavoda.
14. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani delodajalcev, lahko administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov
izvajajo institucije Republike Slovenije, ki
so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in
posameznih programov.
Delodajalec se s podpisom pogodbe
o dodelitvi subvencije za zaposlitev dolgotrajno brezposelne osebe – prejemnika
denarne socialne pomoči zaveže, da bo
nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje projekta, ali na kraju
samem omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja programa zagotovi vse
zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 10-020-000012
Ob-3553/10
Na podlagi tretjega odstavka 101., 104.
in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10; v nadaljevanju: ZUJIK), sedmega in desetega člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega
sklada Republike Slovenije – javni sklad,
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad objavlja
javni razpis
za financiranje realizacije slovenskih
celovečernih prvencev za področje
igranega, dokumentarnega ali
animiranega filma za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa je financiranje realizacije slovenskih celovečernih
prvencev za leto 2010.
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Pri izboru projektov bo sklad upošteval
merila in pogoje, določene s Splošnimi
pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in
v tem javnem razpisu.
2. Razlaga izrazov
Celovečerni prvenec je prvi celovečerni
film, ki ga režiser posname.
Prijavitelji so producenti.
Producent je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti s področja
filmske in video dejavnosti, ki organizira in
produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in ki
je odgovorna za njegovo dokončanje.
Režijski koncept je razlaga režiserjevega videnja nastajajočega filma. Obsega do
pet tipkanih strani.
Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse
dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke
o tem, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan,
noč) se prizor dogaja, ter vse druge relevantne podatke.
Elaborat realizacije je zbir dokumentov,
iz katerih so razvidne vse finančne, terminske in druge zahteve za realizacijo ali
razvoj projekta. Sestavljajo ga predračun
projekta, finančni načrt, izjava o zaprtju
finančne konstrukcije, dokazila o zaprtju
finančne konstrukcije za realizacijo projekta, tehnični načrt, terminski načrt in opis
specifičnih terminskih zahtev projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem javnem
razpisu, imajo pomen, kot je določeno v
SPP in drugih veljavnih predpisih.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičeni producenti, registrirani
v Republiki Sloveniji.
Na ta javni razpis se lahko prijavi izključno projekt, katerega režiser še ni posnel celovečernega filma, je pa posnel
najmanj en kratkometražni ali srednjemetražni film. V primeru več režiserjev mora
to veljati za vsakogar od njih (celovečerni
prvenec).
Za sredstva sklada na tem javnem
razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji
s projekti, ki so namenjeni marketingu ali
ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim
na ta javni razpis, že kandidiral in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali prijavitelj, ki v trenutku
prijave projekta na ta javni razpis z istim
projektom hkrati kandidira za proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se
na tem javnem razpisu ne more potegovati
za sredstva sklada.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega javnega razpisa, sklad odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom
sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko
ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno
tako pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o
izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega
programa podati izjavo, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

4. Merila
4.1. Pri ocenjevanju projektov za financiranje realizacije celovečernih prvencev na področju igranih filmov bo strokovno programska komisija sklada (v nadaljevanju: SPK) ocenila
posamezni projekt po naslednjih merilih:
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Št.

a) ocena scenarija
do 25 točk
– univerzalnost, relevantnost in izvirnost teme;
do 5 točk
– struktura in prepričljivost scenarija, karakterizacija likov, dialogi;
do 10 točk
– pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor;
do 10 točk
b) ocena združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada
do 5 točk
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada
s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih
danostih);
c) ocena režijskega koncepta
do 10 točk
(upoštevata se utemeljenost in domišljenost režijskega koncepta);
d) ocena režiserja
do 25 točk
– ustrezna univerzitetna izobrazba filmske smeri,
2 točki
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
do 23 točk
e) ocena producenta in morebitnih koproducentov
do 25 točk
– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna
in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihovo
udeležbo in dosežke na festivalih, ter uspešnost pri gledalcih)
do 15 točk
– prisotnost mednarodnega koproducenta
do 10 točk
f) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma
do 10 točk
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža,
deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini).
4.2. Pri ocenjevanju projektov za financiranje realizacije celovečernih prvencev na področju dokumentarnih filmov bo SPK ocenila posamezni projekt po naslednjih merilih:
a) ocena pisnega in morebitnega slikovnega gradiva, iz katerega je razvidna vsebinska in estetska zasnova projekta oziroma scenarija, če to
omogočata narava teme in avtorski pristop
do 25 točk
(upoštevajo se univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta, razvidnost avtorskega stališča ter pričakovana privlačnost filma za slovenski in
evropski oziroma mednarodni kulturni prostor);
b) ocena združljivosti projekta s programsko-poslovno politiko sklada
do 5 točk
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada
s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih
danostih);
c) ocena režijskega koncepta
do 10 točk
(upoštevata se utemeljenost in domišljenost režijskega koncepta);
d) ocena režiserja
do 25 točk
– ustrezna visokošolska izobrazba filmske smeri;
2 točki
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
do 23 točk
e) ocena producenta in morebitnih koproducentov
do 25 točk
– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju;
(strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihov udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih);
do 15 točk
– prisotnost mednarodnega koproducenta;
do 10 točk
f) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma
do 10 točk
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža,
deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini);
4.3. Pri ocenjevanju projektov za financiranje realizacije celovečernih prvencev na področju animiranih filmov bo SPK ocenila posamezni projekt po naslednjih merilih
a) ocena scenarija
(upoštevajo se univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta in
pripovednega postopka ter pričakovana privlačnost filma za slovenski in
evropski oziroma mednarodni kulturni prostor);
b) ocena likovne zasnove filma in (osnutka) zgodborisa
(izvirnost likovne zasnove, karakterizacija likov, estetske kakovosti, pričakovana zahtevnost izvedbe);
c) ocena združljivosti projekta s poslovno politiko sklada
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada
s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih
danostih);

do 15 točk
do 15 točk
do 15 točk
do 15 točk
do 5 točk
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d) ocena režijskega koncepta
(upoštevata se utemeljenost in domišljenost režijskega koncepta);
e) ocena režiserja
– ustrezna visokošolska izobrazba filmske smeri;
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
f) ocena glavnega animatorja
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
g) ocena producenta in morebitnih koproducentov
– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna
in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihov
udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih);
– prisotnost mednarodnega koproducenta;
h) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža,
deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini).

Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju
v financiranje, je 60 točk.
Sklad omogoči realizacijo celovečernega
prvenca z odobrenimi sredstvi za realizacijo,
ki skupaj z ostalimi javnimi viri financiranja
ne sme presegati 50% vrednosti celotne
produkcije filma. Sredstva, zagotovljena s
strani programa MEDIA, se ne štejejo kot
sredstva javnega vira financiranja.
Omejitev iz prejšnjega odstavka tega javnega razpisa ne velja za nizkoproračunske
in zahtevne filme.
Razliko med predračunsko vrednostjo
projekta ter deležem sklada zagotovi producent.
5. Obvezne priloge:
– obrazec št. 1 – vloga za financiranje
realizacije celovečernega prvenca z osnovnimi podatki o prijavitelju;
– obrazec št. 2 – finančni načrt projekta;
– obrazec št. 3 – predračun projekta;
– obrazec št. 4 – finančni načrt in predračun promocije in distribucije filma v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino
tega javnega razpisa in sprejemanju meril in
pogojev tega javnega razpisa;
– izjava št. 2 – da prijavitelj ni kandidiral in/ali ni pridobil proračunskih sredstev
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 3 – o verodostojnosti podatkov;
– izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje,
ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02),
– izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo
RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana,
kar potrdita Direktorat za medije in Filmski
studio Viba film Ljubljana;
– izjava št. 6 – izjave ključnih avtorjev;
– izjava št. 7 – izjava o tem, kolikokrat je
bil prijavljeni projekt že prijavljen na natečaj
sklada;
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije (iPRS) – sklad bo po uradni dolžnosti pridobil omenjeni izpis. V primeru, da

Št.
do 5 točk
do 15 točk
1 točka
do 14 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 25 točk
do 15 točk
do 10 točk
do 10 točk

prijavitelj razpolaga z izpiskom, ki na dan
prijave na ta javni razpis ni stareši od 3
mesecev, ga lahko zaradi pospešitve postopka priloži.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– vsebinski načrt promocije in distribucije
filma v Republiki Sloveniji;
– elaborat realizacije projekta (kolikor je
prijavljeni projekt na ta razpis, že bil financiran s strani sklada v programu razvoja
scenarija in/ali razvoja projekta, mora prijavitelj v predračunu in finančnem načrtu
projekta prikazati prejeta sredstva s strani
sklada. Prijavitelji projektov na ta razpis, ki
za realizacijo le – teh predvidevajo uporabo
tehnične opreme, uslug in storitev Filmskega studia Viba film Ljubljana, za pripravo na
snemanje, snemanje in postprodukcijo, morajo v posameznih sestavnih delih elaborata
realizacije, te usluge ovrednotiti finančno,
vsebinsko in terminsko);
– seznam avtorske ekipe, z navedbo
avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov
ter izvajalcev in njihovih referenc (realizirani
projekti, udeležba in nagrade na festivalih);
– seznam tehnične ekipe;
– S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1,
zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2,
društva priložjo obrazca Izpis iz letnga poročila z pojasnili za leto 2009 in BON2).
a) Za igrane celovečerne prvence:
– scenarij;
– režijski koncept;
– reference režiserja;
– reference o producentu ter morebitnih
koproducentih.
b) Za dokumentarne celovečerne prvence:
– pisno in slikovno gradivo, iz katerega
je razvidna vsebinska in estetska zasnova
projekta oziroma scenarija, če to omogočata
narava teme in avtorski pristop;
– režijski koncept;
– reference režiserja;
– reference producenta ter morebitnih
koproducentov.
c) Za animirane celovečerne prvence:
– scenarij ali (osnutek) zgodborisa;
– likovne zasnove filma in glavnih likov;
– režijski koncept;
– reference režiserja;
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– reference producenta in morebitnih koproducentov;
– reference glavnega animatorja.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo celovečernih prvencev po tem javnem razpisu, je
300.000,00 EUR.
Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi
izven Republike Slovenije. O izjemah odloča
nadzorni svet sklada na predlog direktorja.
Producent, ki prejme finančna sredstva
za realizacijo celovečernega prvenca, je
dolžan dokončati film v roku, določenem s
pogodbo, ki pa ne sme biti daljši od dveh let
od podpisa pogodbe.
7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi
predpisi in splošnimi akti sklada.
8. Ta javni razpis se prične z dnem 3. 6.
2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazci št. 1; 2; 3 in 4;
– izjave št. 1; 2; 3; 4; 5; 6 in 7;
– seznam ostalih obveznih prilog iz
5. točke tega javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu
v poslovnem času sklada (Miklošičeva c.
38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani sklada, www.film-sklad.si/razpisi pozivi in javna
naročila.
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne
vloge, ki mora biti podpisana in žigosana.
En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf
po elektronski pošti na info@film-sklad.si.
Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada,
pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo
dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene
morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena
zadeva. Uradna oseba sklada, ki sprejema
vloge, prispele na ta javni razpis, na vsaki
vlogi jasno označi datum prejema oziroma
oddaje na pošti. Na enak način evidentira
tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo
vloge.
Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre
komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi
tega javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– kraj, datum in čas odpiranja vlog;
– osebna imena navzočih in odsotnih
članov komisije;
– osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo;
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih
vlogah;
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja, in naslovom projekta.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
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vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se šteje
vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata
besedilo tega javnega razpisa in besedilo
razpisne dokumentacije. Sklad pozove prijavitelje nepopolnih vlog k dopolnitvi le-teh in
jim v pozivu določi rok, v katerem je potrebno
dopolniti vlogo z opozorilom, da bo vloga v
primeru, če ne bo dopolnjena v roku, določenem s pozivom za dopolnitev, zavržena.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko
(predmet razpisa) tega javnega razpisa, se
zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis
bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7
dni po končanem razpisnem roku. Datum
odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani sklada,
najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih
sredstev izdelala predlog financiranih projektov.
Scenarist, režiser in producent projektov,
prijavljenih na ta javni razpis, imajo pred
ocenitvijo pravico do predstavitve prijavljenega projekta, ki lahko traja največ 45 minut. Zahtevo po predstavitvi mora predlagatelj navesti že v vlogi. Predstavitev projekta
lahko predlaga tudi direktor sklada.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje
prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo
iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se
posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v
roku 30 dni po pridobitvi poročila.
Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga
podpišeta prijavitelj projekta in direktor, se
doda v razpisno dokumentacijo projekta in v
primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski
program zavezuje prijavitelja in sklad.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje ne odzove ali če finančnih, časovnih
in vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni
mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj
odstopil od zahteve za vključitev njegovega
projekta v nacionalni filmski program, na kar
mora sklad prijavitelja v vabilu opozoriti.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor pripravi končni predlog projektov in
izda odločbe o financiranju.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)
izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se
vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na
zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov,
ki bodo vključeni v program financiranja realizacije celovečernih prvencev, sklenil ustrezno pogodbo o financiranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki
jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi
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zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj
projekta in direktor sklada.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove, ali če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu
predhodno opozoriti.
Odločbe o financiranju ne bodo izdane
pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani
Evropske komisije (v nadaljevanju: shema).
Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta
javni razpis, prijaviteljem le-teh odkškodninsko ne odgovarja.
15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, poslovna sekretarka, lidija.zajec@film-sklad.si, (tel. 01/23432-20).
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 10-020-000012
Ob-3554/10
Na podlagi tretjega odstavka 101., 104.
in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08; v nadaljevanju: ZUJIK),
sedmega in 12. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javni sklad, Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
za financiranje realizacije slovenskih
kratkometražnih, srednjemetražnih, in
celovečernih animiranih filmov
za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih in celovečernih animiranih filmov
za leto 2010. Namen financiranja programa
realizacije animiranih filmov je omogočanje
filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije animiranih filmov.
Pri izboru projektov bo sklad upošteval
merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem
javnem razpisu.
2. Razlaga izrazov
Prijavitelji so producenti.

Producent je pravna oseba, registrirana
za opravljanje dejavnosti s področja filmske
in video dejavnosti, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in je odgovorna za njegovo dokončanje.
Režijski koncept je razlaga režiserjevega
videnja nastajajočega filma. Obsega do pet
tipkanih strani.
Zgodboris (storyboard) je zaporedje risb,
slik ali fotografij, ki izrisuje nastopajoče in
njihova dejanja v posameznem prizoru ali
celotnem filmu.
Elaborat realizacije je zbir dokumentov,
iz katerih so razvidne vse finančne, terminske in druge zahteve za realizacijo. Sestavljajo ga finančni načrt, tehnični načrt, terminski načrt ter opis specifičnih terminskih
zahtev projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem javnem
razpisu, imajo pomen, kot je določeno v
SPP in drugih veljavnih predpisih.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičeni producenti, registrirani v
Republiki Sloveniji.
Za sredstva sklada na tem javnem razpisu
ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so
namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim na
ta javni razpis, že kandidiral in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja
avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji
ali prijavitelj, ki v trenutku prijave projekta na
ta javni razpis z istim projektom hkrati kandidira za proračunska sredstva drugega sklada
s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji, se na tem javnem razpisu ne more
potegovati za sredstva sklada.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega javnega razpisa, sklad odstopi
od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč
pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji.
Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Merila
Pri ocenjevanju projektov za financiranje
realizacije kratkih in celovečernih animiranih
filmov bo strokovno programska komisija (v
nadaljevanju: SPK) ocenila posamezni projekt po naslednjih merilih:
SPK za oblikovanje programa realizacije
animiranih filmov oceni predlagani projekt
po naslednjih merilih:

a) ocena scenarija
(upoštevajo se univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta in
pripovednega postopka ter pričakovana privlačnost filma za slovenski in
evropski oziroma mednarodni kulturni prostor);
b) ocena likovne zasnove filma in (osnutka) zgodborisa
(izvirnost likovne zasnove, karakterizacija likov, estetske kvalitete, pričakovana zahtevnost izvedbe);
c) ocena združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada
s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih
danostih);
d) ocena režijskega koncepta

do 15 točk
do 15 točk
do 15 točk

do 5 točk

do 5 točk
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(upoštevata se utemeljenost in domišljenost režijskega koncepta);
e) ocena režiserja
– ustrezna univerzitetna izobrazba filmske smeri;
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
f) ocena glavnega animatorja
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
g) ocena producenta in morebitnih koproducentov
– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna
in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihov
udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih);
– prisotnost mednarodnega koproducenta;
h) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža,
deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini).

Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju
v financiranje, je 70 točk.
Sklad omogoči realizacijo animiranega
filma z odobrenimi sredstvi za realizacijo, ki
skupaj z ostalimi javnimi viri financiranja ne
sme presegati 50% vrednosti celotne produkcije filma. Sredstva, zagotovljena s strani
programa MEDIA, se ne štejejo kot sredstva
javnega vira financiranja.
Omejitev iz prejšnjega odstavka tega javnega razpisa ne velja za nizkoproračunske
in zahtevne filme.
Razliko med predračunsko vrednostjo
projekta ter deležem sklada zagotovi producent.
5. Obvezne priloge:
– obrazec št. 1 – vloga za financiranje
realizacije kratkometražnega, srednjemetražnega ali celovečernega animiranega filma
z osnovnimi podatki o prijavitelju;
– obrazec št. 2 – finančni načrt projekta;
– obrazec št. 3 – predračun projekta;
– obrazec št. 4 – finančni načrt in predračun promocije in distribucije filma v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino
tega javnega razpisa in sprejemanju meril in
pogojev tega javnega razpisa;
– izjava št. 2 – da prijavitelj ni kandidiral in/ali ni pridobil proračunskih sredstev
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov;
– izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje,
ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02);
– izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo
RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana,
kar potrdita Direktorat za medije in Filmski
studio Viba film Ljubljana;
– izjava št. 6 – izjave ključnih avtorjev;
– izjava št. 7 – izjava o tem, kolikokrat je
bil prijavljeni projekt že prijavljen na natečaj
sklada;
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije
(iPRS) – sklad bo navedeni izpis pridobil
po uradni dolžnosti. V primeru, da prijavitelj

Št.
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razpolaga z izpiskom, ki na dan prijave na ta
javni razpis ni starejši od treh mesecev, ga
lahko zaradi pospešitve postopka priloži.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– vsebinski načrt promocije in distribucije
filma v Republiki Sloveniji;
– scenarij ali (osnutek) zgodborisa;
– likovne zasnove filma in glavnih likov;
– režijski koncept;
– reference režiserja;
– reference producenta in morebitnih koproducentov;
– elaborat realizacije projekta (v kolikor
je prijavljeni projekt na ta razpis že bil financiran s strani sklada v programu razvoja
scenarija in/ali razvoja projekta, mora prijavitelj v predračunu in finančnem načrtu
projekta prikazati prejeta sredstva s strani
sklada. Prijavitelji projektov na ta razpis, ki
za realizacijo le-teh predvidevajo uporabo
tehnične opreme, uslug in storitev Filmskega studia Viba film Ljubljana, za pripravo na
snemanje, snemanje in postprodukcijo, morajo v posameznih sestavnih delih elaborata
realizacije, te usluge ovrednotiti finančno,
vsebinsko in terminsko);
– seznam avtorske ekipe, z navedbo
avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov
ter izvajalcev in njihovih referenc (realizirani
projekti, udeležba in nagrade na festivalih);
– reference glavnega animatorja;
– seznam tehnične ekipe;
– S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1,
zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2,
priložijo obrazec BON1, društva priložijo
obrazca Izpis iz letnega poročila z pojasnili
za leto 2009 in BON2).
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo animiranih
filmov po tem razpisu, je 440.000,00 EUR.
Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi
izven Republike Slovenije. O izjemah odloča
nadzorni svet sklada na predlog direktorja.
Producent, ki prejme finančna sredstva
za realizacijo animiranega filma, je dolžan
dokončati film v roku, določenem s pogodbo, ki pa ne sme biti daljši od dveh let od
podpisa pogodbe.
7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi
predpisi in splošnimi akti sklada.
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8. Ta javni razpis se prične z dnem 3. 6.
2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazci št. 1; 2; 3 in 4;
– izjave št. 1; 2; 3; 4; 5; 6; in 7;
– seznam ostalih obveznih prilog iz 5.
točke tega javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V,
1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletni strani sklada www.
film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila.
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne
vloge, ki mora biti podpisana in žigosana.
En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf
po elektronski pošti na info@film-sklad.si.
Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada,
pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo
dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene
morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena
zadeva. Uradna oseba sklada, ki sprejema
vloge, prispele na ta javni razpis, na vsaki
vlogi jasno označi datum prejema oziroma
oddaje na pošti. Na enak način evidentira
tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo
vloge.
Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre
komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi tega javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– kraj, datum in čas odpiranja vlog;
– osebna imena navzočih in odsotnih
članov komisije;
– osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo;
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih
vlogah;
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja in naslovom projekta.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se
šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne
vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Sklad pozove
prijavitelje nepopolnih vloge k dopolnitvi leteh in jim s pozivom določi rok, v katerem je
potrebno dopolniti vlogo z opozorilom, da
bo vloga v primeru, če ne bo dopolnjena v
roku, določenem s pozivom za dopolnitev,
zavržena.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
javnega razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis
bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7
dni po končanem razpisnem roku. Datum
odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega od-
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stavka bo objavljen na spletni strani sklada,
najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje:
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih
sredstev izdelala predlog financiranih projektov.
Scenarist, režiser in producent projektov,
prijavljenih na ta javni razpis, imajo pred
ocenitvijo pravico do predstavitve prijavljenega projekta, ki lahko traja največ 45 minut. Zahtevo po predstavitvi mora predlagatelj navesti že v vlogi. Predstavitev projekta
lahko predlaga tudi direktor sklada.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje
prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo
iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se
posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v
roku 30 dni po pridobitvi poročila.
Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga
podpišeta prijavitelj projekta in direktor, se
doda v razpisno dokumentacijo projekta in v
primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski
program zavezuje prijavitelja in sklad.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje ne odzove ali če finančnih, časovnih
in vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni
mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj
odstopil od zahteve za vključitev njegovega
projekta v nacionalni filmski program, na kar
mora sklad prijavitelja v vabilu opozoriti.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor pripravi končni predlog projektov in
izda odločbe o financiranju.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)
izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se
vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na
zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov,
ki bodo vključeni v program financiranja realizacije animiranih filmov, sklenil pogodbo
o financiranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki
jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj
projekta in direktor sklada.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu
predhodno opozoriti.
Odločbe o financiranju ne bodo izdane
pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani
Evropske komisije (v nadaljevanju: shema).
Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta
javni razpis, prijaviteljem le-teh odškodninsko ne odgovarja.
15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, poslov-
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na sekretarka, lidija.zajec@film-sklad.si,
(tel. 01/234-32-20).
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 10-020-000012
Ob-3555/10
Na podlagi tretjega odstavka 101., 104.
in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08; v nadaljevanju: ZUJIK),
sedmega in 11. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javni sklad, Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
za financiranje realizacije slovenskih
kratkometražnih, srednjemetražnih ali
celovečernih dokumentarnih filmov za
leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih dokumentarnih filmov
za leto 2010. Namen financiranja programa
realizacije dokumentarnih filmov je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne
izvedbe produkcije dokumentarnih filmov.
Pri izboru projektov bo sklad upošteval
merila in pogoje, določena s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem
javnem razpisu.
2. Razlaga izrazov
Prijavitelji so producenti.
Producent je pravna oseba, registrirana
za opravljanje dejavnosti s področja filmske
in video dejavnosti, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in ki je odgovorna za njegovo dokončanje.
Režijski koncept je razlaga režiserjevega
videnja nastajajočega filma. Obsega do pet
tipkanih strani.
Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse
dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke
o tem, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan,

noč) se prizor dogaja, ter vse druge relevantne podatke.
Elaborat realizacije je zbir dokumentov,
iz katerih so razvidne vse finančne, terminske in druge zahteve za realizacijo ali razvoj
projekta. Sestavljajo ga predračun projekta, finančni načrt, izjava o zaprtju finančne konstrukcije, dokazila o zaprtju finančne
konstrukcije za realizacijo projekta, tehnični
načrt, terminski načrt in opis specifičnih terminskih zahtev projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem javnem
razpisu, imajo pomen, kot je določeno v
SPP in drugih veljavnih predpisih.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičeni producenti, registrirani v
Republiki Sloveniji.
Za sredstva sklada na tem javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti,
ki so namenjeni marketingu ali ekonomski
propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim na
ta javni razpis, že kandidiral in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja
avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji
ali prijavitelj, ki v trenutku prijave projekta na
ta javni razpis z istim projektom hkrati kandidira za proračunska sredstva drugega sklada
s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji, se na tem javnem razpisu ne more
potegovati za sredstva sklada.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega javnega razpisa, sklad odstopi
od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč
pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji.
Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Merila
Pri ocenjevanju projektov za financiranje realizacije dokumentarnih filmov bo strokovno programska komisija (v nadaljevanju:
SPK) ocenila posamezni projekt po naslednjih merilih:

a) ocena pisnega in morebitnega slikovnega gradiva, iz katerega je razvidna vsebinska in estetska zasnova projekta oziroma scenarija, če to
omogočata narava teme in avtorski pristop:

do 25 točk

(upoštevajo se univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta, razvidnost avtorskega stališča ter pričakovana privlačnost filma za slovenski
in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor);
b) ocena združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada

do 5 točk

(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih);
c) ocena režijskega koncepta

do 10 točk

(upoštevata se utemeljenost in domišljenost režijskega koncepta);
d) ocena režiserja;
– ustrezna univerzitetna izobrazba filmske smeri;

do 25 točk
2 točki

– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;

do 23 točk

e) ocena producenta in morebitnih koproducentov;

do 25 točk

– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna
in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihov
udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih);

do 15 točk
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– prisotnost mednarodnega koproducenta;

do 10 točk

f) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma

do 10 točk

(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža,
deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini).

Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju
v financiranje, je 70 točk.
Sklad omogoči realizacijo dokumentarnega filma z odobrenimi sredstvi za realizacijo, ki skupaj z ostalimi javnimi viri financiranja ne sme presegati 50% vrednosti celotne
produkcije filma. Sredstva, zagotovljena s
strani programa MEDIA, se ne štejejo kot
sredstva javnega vira financiranja.
Omejitev iz prejšnjega odstavka tega javnega razpisa ne velja za nizkoproračunske
in zahtevne filme.
Razliko med predračunsko vrednostjo
projekta ter deležem sklada zagotovi producent.
5. Obvezne priloge:
– obrazec št. 1 – Vloga za financiranje
realizacije kratkometražnega, srednjemetražnega ali celovečernega dokumentarnega
filma z osnovnimi podatki o prijavitelju;
– obrazec št. 2 – finančni načrt projekta;
– obrazec št. 3 – predračun projekta;
– obrazec št. 4 – finančni načrt in predračun promocije in distribucije filma v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino
tega javnega razpisa in sprejemanju meril in
pogojev tega javnega razpisa;
– izjava št. 2 – da prijavitelj ni kandidiral in/ali ni pridobil proračunskih sredstev
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov;
– izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje,
ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02);
– izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo
RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana,
kar potrdita Direktorat za medije in Filmski
studio Viba film Ljubljana;
– izjava št. 6 – izjave ključnih avtorjev;
– izjava št. 7 – izjava o tem, kolikokrat je
bil prijavljeni projekt že prijavljen na natečaj
sklada;
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije
(iPRS) – sklad bo navedeni izpis pridobil
po uradni dolžnosti. V primeru, da prijavitelj
razpolaga z izpiskom, ki na dan prijave na ta
javni razpis ni starejši od treh mesecev, ga
lahko zaradi pospešitve postopka priloži.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– vsebinski načrt promocije in distribucije
filma v Republiki Sloveniji;
– pisno in slikovno gradivo, iz katerega
je razvidna vsebinska in estetska zasnova
projekta oziroma scenarija, če to omogočata
narava teme in avtorski pristop;
– režijski koncept;

– reference režiserja;
– reference producenta ter morebitnih
koproducentov;
– elaborat realizacije projekta (v kolikor
je prijavljeni projekt na ta razpis že bil financiran s strani sklada v programu razvoja
scenarija in/ali razvoja projekta, mora prijavitelj v predračunu in finančnem načrtu projekta prikazati prejeta sredstva s strani sklada. Prijavitelji projektov na ta javni razpis, ki
za realizacijo le-teh predvidevajo uporabo
tehnične opreme, uslug in storitev Filmskega studia Viba film Ljubljana, za pripravo na
snemanje, snemanje in postprodukcijo, morajo v posameznih sestavnih delih elaborata
realizacije, te usluge ovrednotiti finančno,
vsebinsko in terminsko);
– seznam avtorske ekipe, z navedbo
avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov
ter izvajalcev in njihovih referenc (realizirani
projekti, udeležba in nagrade na festivalih);
– seznam tehnične ekipe;
– S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1,
zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2,
društva priložijo obrazca Izpis iz letnega
poročila z pojasnili za leto 2009 in BON2).
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo dokumentarnih filmov na podlagi tega javnega razpisa,
je 500.000,00 EUR.
Največ 20% zneska, s katerim sklad
financira posamezen projekt, se lahko porabi izven Republike Slovenije. O izjemah
odloča nadzorni svet sklada na predlog
direktorja.
Producent, ki prejme finančna sredstva
za realizacijo dokumentarnega filma, je dolžan dokončati film v roku, določenem s pogodbo, ki pa ne sme biti daljši od dveh let od
podpisa pogodbe.
7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi
predpisi in splošnimi akti sklada.
8. Ta javni razpis se prične z dnem 3. 6.
2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazci št. 1; 2; 3; in 4;
– izjave št. 1; 2; 3; 4; 5; 6 in 7;
– seznam ostalih obveznih prilog iz 5.
točke tega javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V,
1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletni strani sklada www.
film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila.
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne
vloge, ki mora biti podpisana in žigosana.
En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf
po elektronski pošti na info@film-sklad.si.
Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada,
pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe,
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ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
Uradna oseba sklada, ki sprejema vloge, prispele na ta javni razpis, na vsaki vlogi jasno
označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre
komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi tega javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– kraj, datum in čas odpiranja vlog;
– osebna imena navzočih in odsotnih
članov komisije;
– osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo;
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih
vlogah;
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja in naslovom projekta.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se šteje
vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje
vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Sklad pozove prijavitelje
nepopolnih vloge k dopolnitvi le teh in jim s
pozivom določi rok, v katerem je potrebno
dopolniti vlogo z opozorilom, da bo vloga v
primeru, če ne bo dopolnjena v roku, določenem s pozivom za dopolnitev, zavržena.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
javnega razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis
bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7
dni po končanem razpisnem roku. Datum
odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani sklada,
najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih
sredstev izdelala predlog financiranih projektov.
Scenarist, režiser in producent projektov,
prijavljenih na ta javni razpis, imajo pred
ocenitvijo pravico do predstavitve prijavljenega projekta, ki lahko traja največ 45 minut. Zahtevo po predstavitvi mora predlagatelj navesti že v vlogi. Predstavitev projekta
lahko predlaga tudi direktor sklada.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje
prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo
iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se
posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v
roku 30 dni po pridobitvi poročila.
Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga
podpišeta prijavitelj projekta in direktor, se
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doda v razpisno dokumentacijo projekta in v
primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski
program zavezuje prijavitelja in sklad.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje ne odzove ali če finančnih,
časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe
projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je
prijavitelj odstopil od zahteve za vključitev
njegovega projekta v nacionalni filmski program, na kar mora sklad prijavitelja v vabilu
opozoriti.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor pripravi končni predlog projektov in
izda odločbe o financiranju.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)
izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se
vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na
zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov,
ki bodo vključeni v program financiranja realizacije dokumentarnih filmov, sklenil pogodbo o financiranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki
jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj
projekta in direktor sklada.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu
predhodno opozoriti.
Odločbe o financiranju ne bodo izdane
pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani
Evropske komisije (v nadaljevanju: shema).
Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta
javni razpis, prijaviteljem le-teh odškodninsko ne odgovarja.
15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, poslovna sekretarka, lidija.zajec@film-sklad.si, (tel. 01/23432-20).
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 10-020-000012
Ob-3556/10
Na podlagi tretjega odstavka 101., 104.
in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08; v nadaljevanju: ZUJIK),
sedmega člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javni sklad, Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad objavlja
javni razpis
za financiranje realizacije slovenskih
manjšinskih koprodukcij za
kratkometražne in celovečerne igrane
filme za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
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1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa je financiranje realizacije manjšinskih koprodukcij za
kratkometražne in celovečerne igrane filme
za leto 2010.
Pri izboru projektov bo sklad upošteval
merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem
javnem razpisu.
2. Razlaga izrazov
Prijavitelji so producenti.
Producent je pravna oseba, registrirana
za opravljanje dejavnosti s področja filmske
in video dejavnosti, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in ki je odgovorna za njegovo dokončanje.
Manjšinska koprodukcija je proces ustvarjanja filma v katerem znaša slovenski delež
vsaj 10 odstotkov in ne več kot 49 odstotkov
stroškov. Število slovenskih avtorjev in igralske skupine mora znašati vsaj 10 odstotkov
celotne avtorske in igralske zasedbe filma.
Elaborat realizacije je zbir dokumentov,
iz katerih so razvidne vse finančne, terminske in druge zahteve za realizacijo ali razvoj
projekta. Sestavljajo ga predračun projekta, finančni načrt, izjava o zaprtju finančne konstrukcije, dokazila o zaprtju finančne
konstrukcije za realizacijo projekta, tehnični
načrt, terminski načrt in opis specifičnih terminskih zahtev projekta.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičeni producenti, registrirani v
Republiki Sloveniji.

Za sredstva sklada na tem javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti,
ki so namenjeni marketingu ali ekonomski
propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim
na ta javni razpis, že kandidiral in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali prijavitelj, ki v trenutku prijave
projekta na ta javni razpis z istim projektom
hkrati kandidira za proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji, se na tem
javnem razpisu ne more potegovati za sredstva sklada.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega javnega razpisa, sklad odstopi
od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko
ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako
pomoč pred dodelitvijo priglasiti Evropski
komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati
izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Merila
Pri ocenjevanju projektov za financiranje realizacije kratkih in celovečernih igranih
filmov bo strokovno programska komisija
sklada (v nadaljevanju: SPK) ocenila posamezni projekt po naslednjih merilih:

a) ocena scenarija
– univerzalnost, relevantnost in izvirnost teme;
– struktura in prepričljivost zgodbe, karakterizacija glavnih likov, dialogi;
– pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor;
b) ocena združljivosti projekta s poslovno politiko sklada
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada
s financiranjem projekta, uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih in upoštevanje recipročnosti);
c) ocena režijskega koncepta
(upoštevata se utemeljenost in domišljenost režijskega koncepta);
d) ocena režiserja
(odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju);
e) angažiranost slovenskih soavtorjev in avtorjev prispevkov ter tehničnih
zmogljivosti v Republiki Sloveniji
– režiser;
– scenarist (delež slovenskega scenarista ali soscenaristov od vseh, če jih
je več);
– direktor fotografije/glavni animator;
– skladatelj;
– scenograf;
– montažer;
– glavna vloga (delež slovenskega igralca oziroma igralcev od vseh glavnih
vlog);
– stranska vloga (delež slovenskega igralca oziroma igralcev od vseh stranskih vlog);
– snemalec zvoka/oblikovalec zvoka;
– kostumograf;
– snemanje v Republiki Sloveniji (za 3 snemalne dni 1 točka);
– poprodukcija zvoka oziroma slike v Republiki Sloveniji (za vsako 2 točki);
f) ocena glavnega producenta in slovenskega koproducenta

do 20 točk
do 4 točke
do 8 točk
do 8 točk
do 5 točk

do 5 točk
do 5 točk

do 40 točk
6 točk
do 4 točke
3 točke
2 točki
2 točki
2 točki
do 6 točk
do 3 točke
1 točka
1 točka
do 6 točk
do 4 točke
do 20 točk

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– odmevnost dela glavnega producenta na avdiovizualnem področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte,
njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih);
– odmevnost dela slovenskega producenta na avdiovizualnem področju
(strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte,
njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih);
g) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža,
deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini).

Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju
v financiranje, je 75 točk.
Sklad financira realizacijo manjšinske
koprodukcije s sredstvi, ki skupaj z ostalimi
javnimi viri financiranja ne smejo presegati
50 odstotkov slovenskega deleža financiranja produkcije filma. Sredstva, zagotovljena
s strani programa MEDIA, se ne štejejo kot
sredstva javnega vira financiranja.
Omejitev iz prejšnjega odstavka tega javnega razpisa ne velja za nizkoproračunske
in zahtevne filme.
Razliko med predračunsko vrednostjo
projekta ter deležem sklada zagotovi producent.
5. Obvezne priloge:
– obrazec št. 1 – vloga za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij
za kratkometražne in celovečerne igrane filme z osnovnimi podatki o prijavitelju;
– obrazec št. 2 – finančni načrt projekta;
– obrazec št. 3 – predračun projekta;
– obrazec št. 4 – finančni načrt in predračun promocije in distribucije filma v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino
tega javnega razpisa in sprejemanju meril in
pogojev tega javnega razpisa;
– izjava št. 2 – da prijavitelj ni kandidiral in/ali ni pridobil proračunskih sredstev
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov;
– izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje,
ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02);
– izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo
RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana,
kar potrdita Direktorat za medije in Filmski
studio Viba film Ljubljana;
– izjava št. 6 – izjave ključnih avtorjev;
– izjava št. 7 – izjava o tem, kolikokrat je
bil prijavljeni projekt že prijavljen na natečaj
sklada;
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije
(iPRS) – sklad bo navedeni izpis pridobil po
uradni dolžnosti. V primeru, da razpolagate
z izpiskom, ki na dan prijave na ta javni
razpis ni starejši od treh mesecev, ga lahko
zaradi pospešitve postopka priložite.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– vsebinski načrt promocije in distribucije
filma v Republiki Sloveniji;
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do 10 točk
do 10 točk
do 5 točk

– scenarij;
– režijski koncept;
– reference režiserja;
– reference o producentu ter morebitnih
koproducentih;
– elaborat realizacije projekta (kolikor je
prijavljeni projekt na ta razpis že bil financiran s strani sklada v programu razvoja
scenarija in/ali razvoja projekta, mora prijavitelj v predračunu in finančnem načrtu
projekta prikazati prejeta sredstva s strani
sklada. Prijavitelji projektov na ta razpis, ki
za realizacijo le – teh predvidevajo uporabo
tehnične opreme, uslug in storitev Filmskega studia Viba film Ljubljana, za pripravo na
snemanje, snemanje in postprodukcijo, morajo v posameznih sestavnih delih elaborata
realizacije, te usluge ovrednotiti finančno,
vsebinsko in terminsko);
– seznam avtorske ekipe, z navedbo
avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov
ter izvajalcev in njihovih referenc (realizirani
projekti, udeležba in nagrade na festivalih);
– seznam tehnične ekipe;
– vsebinski načrt promocije in distribucije
v Republiki Sloveniji;
– S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1,
zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2,
društva priložijo obrazca Izpis iz letnega poročila z pojasnili za leto 2009 in BON2).
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo manjšinskih koprodukcij po tem javnem razpisu, je
200.000,00 EUR.
Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi
izven Republike Slovenije. O izjemah odloča
nadzorni svet sklada na predlog direktorja.
Producent, ki prejme finančna sredstva
za realizacijo igranega filma, je dolžan dokončati film v roku, določenem s pogodbo, ki
pa ne sme biti daljši od dveh let od podpisa
pogodbe.
7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi
predpisi in splošnimi akti sklada.
8. Ta javni razpis se prične z dnem 3. 6.
2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– obrazci št. 1; 2; 3 in 4;
– izjave št. 1; 2; 3; 4; 5; 6 in 7;
– seznam ostalih obveznih prilog iz 5.
točke tega javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V,
1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletni strani sklada www.
film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila.
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne
vloge, ki mora biti podpisana in žigosana.
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En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf
po elektronski pošti na info@film-sklad.si.
Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada,
pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo
dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene
morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena
zadeva. Uradna oseba sklada, ki sprejema
vloge, prispele na ta javni razpis, na vsaki
vlogi jasno označi datum prejema oziroma
oddaje na pošti. Na enak način evidentira
tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo
vloge.
Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre
komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi tega javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– kraj, datum in čas odpiranja vlog;
– osebna imena navzočih in odsotnih
članov komisije;
– osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo;
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih
vlogah;
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja in naslovom projekta.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se
šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne
vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Sklad pozove
prijavitelje nepopolnih vloge k dopolnitvi le
teh in jim s pozivom določi rok, v katerem
je potrebno dopolniti vlogo z opozorilom, da
bo vloga v primeru, če ne bo dopolnjena v
roku, določenem s pozivom za dopolnitev,
zavržena.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
javnega razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis
bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7
dni po končanem razpisnem roku. Datum
odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani sklada,
najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih
sredstev izdelala predlog financiranih projektov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje
prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo
iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se
posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v
roku 30 dni po pridobitvi poročila.
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Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga
podpišeta prijavitelj projekta in direktor, se
doda v razpisno dokumentacijo projekta in v
primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski
program zavezuje prijavitelja in sklad.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje ne odzove ali če finančnih, časovnih
in vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni
mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj
odstopil od zahteve za vključitev njegovega
projekta v nacionalni filmski program, na kar
mora sklad prijavitelja v vabilu opozoriti.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor pripravi končni predlog projektov in
izda odločbe o financiranju.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)
izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se
vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na
zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov, ki bodo vključeni v program financiranja
realizacije manjšinskih koprodukcij, sklenil
pogodbo o financiranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki
jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj
projekta in direktor sklada.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu
predhodno opozoriti.
Odločbe o financiranju ne bodo izdane
pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani
Evropske komisije (v nadaljevanju: shema).
Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta
javni razpis, prijaviteljem le-teh odškodninsko ne odgovarja.
15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, poslovna sekretarka, lidija.zajec@film-sklad.si, (tel. 01/23432-20).
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
va c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
1. Predmet razpisa:
Predmet tega javnega razpisa je financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010.
Namen financiranja programa razvoja scenarijev je spodbujanje scenaristične ustvarjalnosti na področju celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma.
Pri izboru projektov bo sklad upošteval
merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem
javnem razpisu.
2. Razlaga izrazov
Prijavitelji so producenti in fizične osebe.
Producent je pravna oseba, registrirana
za opravljanje dejavnosti s področja filmske
in video dejavnosti, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjaje projekta in ki je odgovorna za njegovo dokončanje.
Sinopsis je besedilo, ki povzema strukturo
zgodbe in njene najpomembnejše obrate ter
opisuje glavne like, njihove ključne odločitve
in dejanja. Obsega do dve tipkani strani.
Osnutek scenarija (treatment) je razširjena oblika sinopsisa in vsebuje zaporedje
prizorov, ki so vsak zase splošno opisani v
enem ali več stavkih. Obsega do petnajst
tipkanih strani.
Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge,
opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier,
eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge relevantne podatke.
Finančni načrt projekta je ovrednotenje
vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta, vključno z morebitnimi predhodnimi fazami, potrebnimi za realizacijo projekta, in prikaz virov financiranja, ki bodo
pokrili vse stroške.
Izjava o zaprtju finančne konstrukcije je
pisna izjava, s katero producent pojasni, na
kakšen način bo zagotovil finančna in druga
sredstva, potrebna za realizacijo določenega projekta.
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije
za realizacijo projekta so vse verodostojne

listine (pogodbe s financerji, koproducenti,
predkupci predvajalskih pravic, z donatorji in
s sponzorji; izjava o vložku producenta ...),
iz katerih je razvidno, v kakšnem obsegu so
v skladu s finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za
realizacijo projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem javnem
razpisu, imajo pomen, kot je določeno v
SPP in drugih veljavnih predpisih.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičeni v Republiki Sloveniji registrirani producenti in fizične osebe.
Za sredstva sklada na tem javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti,
ki so namenjeni marketingu ali ekonomski
propagandi in projekti s pornografsko vsebino.
Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim
na ta javni razpis, že kandidiral in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali prijavitelj, ki v trenutku prijave
projekta na ta javni razpis z istim projektom
hkrati kandidira za proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji, se na tem
javnem razpisu ne more potegovati za sredstva sklada.
V primeru kršitve navedenih pogojev,
navedenih v tej točki tega javnega razpisa,
sklad odstopi od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh
že izplačanih sredstev.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko
ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako
pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti
Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca.
4. Merila
4.1. Pri ocenjevanju projektov za financiranje razvoja scenarijev na področju celovečernega igranega filma, bo strokovno
programska komisija (v nadaljevanju: SPK)
ocenila projekt po naslednjih merilih:

Št. 10-020-000012
Ob-3557/10
Na podlagi tretjega odstavka 101., 104.
in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08; v nadaljevanju: ZUJIK),
sedmega in osmega člena Splošnih pogojev
poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javni sklad, Filmski sklad Republike
Slovenije – javni sklad objavlja

a) ocena sinopsisa, osnutka scenarija ali scenarija
do 70 točk
– univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost ter razvojni potencial projekta;
do 40 točk
– prepričljivost zgodbe in karakterizacija glavnih likov;
do 15 točk
– pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor;
do 15 točk
b) ocena scenarista
do 20 točk
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
do 20 točk
c) ocena združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada
do 10 točk
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih);
4.2. Pri ocenjevanju projektov za financiranje razvoja scenarijev na področju celovečernega dokumentarnega filma bo SPK ocenila projekt po naslednjih merilih:

javni razpis
za financiranje razvoja scenarijev na
področju slovenskega celovečernega
igranega, dokumentarnega in
animiranega filma za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošiče-

(a) ocena pisnega in morebitnega slikovnega gradiva, iz katerega je razvidna vsebinska in estetska zasnova projekta oziroma sinopsisa, osnutka
scenarija ali scenarija, če to omogočata narava teme in avtorski pristop
– univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta;
– razvidnost avtorskega stališča;
– pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor;

do 70 točk
do 40 točk
do 15 točk
do 15 točk
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b) ocena scenarista
do 20 točk
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
do 20 točk
c) ocena združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada
do 10 točk
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih);
4.3. Pri ocenjevanju projektov za financiranje razvoja scenarijev na področju celovečernega animiranega filma bo SPK ocenila projekt po naslednjih merilih:
a) ocena sinopsisa, osnutka scenarija, scenarija ali (osnutka) zgodborisa
– univerzalnost in relevantnost teme;
– izvirnost pripovednega postopka;
– pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor;
b) ocena likovne zasnove filma
– izvirnost likovne zasnove in grafična karakterizacija likov;
– pričakovana zahtevnost izvedbe;
c) ocena scenarista
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
d) ocena združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih);

Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju
v financiranje, je 75 točk.
5. Obvezne priloge:
– obrazec št. 1 – vloga za financiranje
razvoja scenarija z osnovnimi podatki o prijavitelju;
– obrazec št. 2 – finančni načrt projekta;
– obrazec št. 3 – predračun projekta;
– izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino
tega javnega razpisa in sprejemanju meril in
pogojev tega javnega razpisa;
– izjava št. 2 – da prijavitelj ni kandidiral in/ali ni pridobil proračunskih sredstev
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov;
– izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje,
ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02);
– izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo
RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana,
kar potrdita Direktorat za medije in Filmski
studio Viba film Ljubljana;
– izjava št. 6 – izjave ključnih avtorjev;
– izjava št. 7 – izjava o tem, kolikokrat je
bil prijavljeni projekt že prijavljen na natečaj
sklada;
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije
(iPRS) – sklad bo navedeni izpis pridobil
po uradni dolžnosti. V primeru, da prijavitelj
razpolaga z izpiskom, ki na dan prijave na ta
javni razpis ni starejši od treh mesecev, ga
lahko zaradi pospešitve postopka priloži;
– samo za fizične osebe: fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega
je razvidno stalno prebivališče prijavitelja.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– podatki o scenaristu;

do 40 točk
do 15 točk
do 15 točk
do 10 točk
do 30 točk
do 20 točk
do 10 točk
do 20 točk
do 20 točk
do 10 točk

– reference scenarista;
– samo za celovečerne igrane filme: sinopsis, osnutek scenarija ali scenarij;
– samo za celovečerne dokumentarne
filme: pisno in morebitno slikovno gradivo, iz
katerega je razvidna vsebinska in estetska
zasnova projekta oziroma sinopsisa, osnutka scenarija ali scenarija, če to omogočata
narava teme in avtorski pristop;
– samo za celovečerne animirane filme: sinopsis, osnutek scenarija, scenarij ali
(osnutek) zgodborisa;
– S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1,
Zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2,
samostojni podjetniki posamezniki priložijo obrazec BON1, društva priložijo obrazca
Izpis iz letnega poročila z pojasnili za leto
2009 in BON2).
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razvoj scenarijev po
tem razpisu, je 30.000,00 EUR.
Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi
izven Republike Slovenije. O izjemah odloča
nadzorni svet sklada na predlog direktorja.
Največji možni znesek za posamezni
projekt, ki bo financiran na podlagi tega javnega razpisa, znaša 10.000,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 1. 6. 2011.
7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi
predpisi in splošnimi akti sklada.
8. Ta javni razpis se prične z dnem 3. 6.
2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– obrazci št. 1; 2; in 3;
– izjave št. 1; 2; 3; 4; 5; 6 in 7;
– seznam ostalih obveznih prilog iz
5. točke tega javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V,
1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletni strani sklada www.
film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila.
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Prijavitelj mora oddati en izvod popolne
vloge, ki mora biti podpisana in žigosana.
En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf
po elektronski pošti na info@film-sklad.si.
Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada,
pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe,
ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
Uradna oseba sklada, ki sprejema vloge, prispele na ta javni razpis, na vsaki vlogi jasno
označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre
komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi tega javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– kraj, datum in čas odpiranja vlog;
– osebna imena navzočih in odsotnih
članov komisije;
– osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo;
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih
vlogah;
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja in naslovom projekta.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se šteje
vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne vsebuje
vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Sklad pozove prijavitelje
nepopolnih vlog k dopolnitvi le teh in jim s
pozivom določi rok, v katerem je potrebno
dopolniti vlogo z opozorilom, da bo vloga v
primeru, če ne bo dopolnjena v roku, določenem s pozivom za dopolnitev, zavržena.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
javnega razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis
bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7
dni po končanem razpisnem roku. Datum
odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani sklada,
najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih
sredstev izdelala predlog financiranih projektov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje
prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo
iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se
posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v
roku 30 dni po pridobitvi poročila.
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Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga
podpišeta prijavitelj projekta in direktor, se
doda v razpisno dokumentacijo projekta in v
primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski
program zavezuje prijavitelja in sklad.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno usklajevanje ne odzove ali če finančnih, časovnih
in vseh drugih modalitet izvedbe projekta ni
mogoče uskladiti, se šteje, da je prijavitelj
odstopil od zahteve za vključitev njegovega
projekta v nacionalni filmski program, na kar
mora sklad prijavitelja v vabilu opozoriti.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor pripravi končni predlog projektov in
izda odločbe o financiranju.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)
izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se
vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na
zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov, ki bodo vključeni v program financiranja
realizacije igranih filmov, sklenil pogodbo o
financiranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki
jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj
projekta in direktor sklada.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu
predhodno opozoriti.
Odločbe o financiranju ne bodo izdane
pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani
Evropske komisije (v nadaljevanju: shema).
Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta
javni razpis, prijaviteljem le-teh odškodninsko ne odgovarja.
15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, poslovna sekretarka, lidija.zajec@film-sklad.si,
(tel. 01/234-32.20).
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 10-020-000012
Ob-3558/10
Na podlagi tretjega odstavka 101., 104.
in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08; v nadaljevanju: ZUJIK),
sedmega in 16. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javni sklad, Filmski sklad Republike
Slovenije – javni sklad objavlja
javni razpis
za financiranje filmskih festivalov za
leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
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1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvedbe filmskih festivalov, ki bodo
izvedeni v letu 2010. Namen financiranja
filmskih festivalov je spodbujanje filmske
kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami
domače in tuje filmske ustvarjalnosti.
Pri izboru projektov bo sklad upošteval
merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem
javnem razpisu.
2. Razlaga izrazov
Festival je zgoščen in časovno jasno
zamejen nabor filmskih in spremljevalnih
dogodkov ob prisotnosti filmskih avtorjev,
producentov in zainteresirane javnosti, ki
se odvija z namenom, predstaviti domačemu in mednarodnemu občinstvu aktualno ali
tematsko opredeljeno filmsko produkcijo z
originalnega oziroma čim bolj kakovostnega
formata filmske projekcije.
Prijavitelji so upravičene pravne osebe,
ki so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih
ali drugih prireditev.
Finančni načrt projekta je prikaz virov
financiranja projekta, vključujoč vse stroške, potrebne za realizacijo projekta ter
pojasnila, na kakšen način namerava producent zagotoviti finančna in druga sredstva za zaključeno finančno konstrukcijo
projekta.
Predračun je ovrednotenje vseh stroškov,
potrebnih za celovito realizacijo projekta.
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije
za realizacijo projekta so vse verodostojne
listine (pogodbe s financerji, koproducenti, z
donatorji in s sponzorji; izjava o vložku prijavitelja...), iz katerih je razvidno, v kakšnem
obsegu so v skladu s finančnim načrtom
že zagotovljena finančna in druga sredstva,
potrebna za realizacijo projekta.

Terminski načrt je časovno natančno
opredeljen opis vseh aktivnosti, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem javnem
razpisu, imajo pomen, kot je določeno v
SPP in drugih veljavnih predpisih.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičene pravne osebe, ki so v
Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video
dejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali
drugih prireditev.
Za sredstva sklada na tem javnem razpisu
ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti, ki so
namenjeni marketingu ali ekonomski propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim na
ta javni razpis, že kandidiral in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja
avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji
ali prijavitelj, ki v trenutku prijave projekta na
ta javni razpis z istim projektom hkrati kandidira za proračunska sredstva drugega sklada
s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji, se na tem javnem razpisu ne more
potegovati za sredstva sklada.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega javnega razpisa, sklad odstopi
od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč
pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski
komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma
neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca.
4. Merila
Pri ocenjevanju projektov za financiranje
filmskih festivalov bo strokovno programska
komisija (v nadaljevanju: SPK) ocenila posamezni projekt po naslednjih merilih:

a) ocena festivalskega delovanja prijavitelja za obdobje vsaj enega leta

do 20 točk

– iz naslovov prikazanih filmov razvidna kakovost dosedanjega programa;

do 8 točk

– iz števila predstav in gledalcev razviden obseg dosedanjega programa;

do 8 točk

– iz števila, obsega in kakovosti medijskih zapisov razvidna odmevnost
prijaviteljeve festivalske odmevnosti;

do 4 točke

b) ocena programskih usmeritev

do 25 točk

(upoštevata se strokovna utemeljenost programskih usmeritev in združljivost programske usmeritve s poslovno politiko sklada);
c) ocena načrtovanega števila prikazanih filmov, števila predstav in pričakovanega števila gledalcev

do 15 točk

(upoštevajo se strokovna utemeljenost načrtovanega števila prikazanih
filmov, načrtovanega števila predstav in načrtovanega števila gledalcev);
d) ocena dokazil o zagotovljenem financiranju prijaviteljeve festivalske
dejavnosti

do 15 točk

(upošteva se verodostojnost in uresničljivost dokazil);
e) ocena finančnega načrta

do 10 točk

(upošteva se utemeljenost finančnega načrta v posameznih postavkah);
f) ocena izjave in dokazil o zaprtju finančne konstrukcije
(upošteva se uresničljivost izjave o zaprtju finančne konstrukcije, obseg
sredstev, ki jih za financiranje projekta zagotavlja prijavitelj, ter verodostojnost in uresničljivost predloženih dokazil).

do 15 točk
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Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju
v financiranje, je 75 točk.
5. Obvezne priloge:
– obrazec št. 1 – obrazec vloge za financiranje filmskih festivalov za leto 2010;
– obrazec št. 2 – finančni načrt projekta;
– obrazec št. 3 – predračun projekta;
– izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino
tega javnega razpisa in sprejemanju meril in
pogojev tega javnega razpisa;
– izjava št. 2 – da prijavitelj ni kadidiral in/ali ni pridobil proračunskih sredstev
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v RS;
– izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov;
– izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje,
ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02);
– izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo
RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana,
kar potrdita Direktorat za medije in Filmski
studio Viba film Ljubljana;
– izjava št. 6 – izjava o tem, kolikokrat
je bil prijavljeni projekt že prijavljen na javni
razpis;
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije (iPRS) – sklad bo po uradni dolžnosti pridobil omenjeni izpis. V primeru, da
prijavitelj razpolaga z izpiskom, ki na dan
prijave na ta javni razpis ni starejši od 3
mesecev, ga lahko zaradi pospešitve postopka priloži.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– dokazila o festivalskem delovanju prijavitelja z navedbo naslovov prikazanih filmov
za obdobje vsaj enega leta;
– dokazila o številu festivalskih predstav
in številu gledalcev za obdobje vsaj enega
leta;
– dokazila o medijski odmevnosti prijaviteljeve festivalske dejavnosti;
– programska usmeritev festivala;
– terminski načrt festivala;
– podatki o načrtovanem številu prikazanih filmov, predstav in gledalcev;
– podatki o filmsko-vzgojnih dejavnostih;
– dokazila o zagotovljenem financiranju
prijaviteljeve festivalske dejavnosti;
– dokazila o zaprtju finančne konstrukcije
festivala;
– S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1,
zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2,
društva priložijo obrazca Izpis iz letnega poročila z pojasnili za leto 2009 in BON2).
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo filmskih festivalov za leto 2010 na podlagi tega javnega
razpisa, je 85.000,00 EUR.
Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi
izven Republike Slovenije. O izjemah odloča
nadzorni svet sklada na predlog direktorja.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 1. 2011.
7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi
predpisi in splošnimi akti sklada.

8. Ta javni razpis se prične z dnem 3. 6.
2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– obrazci št. 1; 2 in 3;
– izjave št. 1; 2; 3; 4; 5 in 6;
– seznam ostalih obveznih prilog iz
5. točke tega javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V,
1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletni strani sklada www.
film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila.
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne
vloge, ki mora biti podpisana in žigosana.
En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf
po elektronski pošti na info@film-sklad.si.
Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada,
pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo
dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene
morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena
zadeva. Uradna oseba sklada, ki sprejema
vloge, prispele na ta javni razpis, na vsaki
vlogi jasno označi datum prejema oziroma
oddaje na pošti. Na enak način evidentira
tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo
vloge.
Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre
komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi
tega javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– kraj, datum in čas odpiranja vlog;
– osebna imena navzočih in odsotnih
članov komisije;
– osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo;
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih
vlogah;
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja in naslovom projekta.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se
šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne
vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Sklad pozove
prijavitelje nepopolnih vlog k dopolnitvi leteh in jim v pozivu določi rok, v katerem je
potrebno dopolniti vlogo z opozorilom, da
bo vloga v primeru, če ne bo dopolnjena v
roku, določenem s pozivom za dopolnitev,
zavržena.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
javnega razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis
bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7
dni po končanem razpisnem roku. Datum
odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega od-
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stavka bo objavljen na spletni strani sklada,
najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih
sredstev izdelala predlog financiranih projektov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje
prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo
iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se
posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v
roku 30 dni po pridobitvi poročila.
Zapisnik izvedbenega usklajevanja z
vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki
ga podpišeta prijavitelj projekta in direktor,
se doda v razpisno dokumentacijo projekta
in v primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski program zavezuje prijavitelja in
sklad.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje ne odzove ali če finančnih,
časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe
projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je
prijavitelj odstopil od zahteve za vključitev
njegovega projekta v nacionalni filmski program, na kar mora sklad prijavitelja v vabilu
opozoriti.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor pripravi končni predlog projektov in
izda odločbe o financiranju.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)
izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se
vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na
zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov,
ki bodo vključeni v program financiranja filmskih festivalov za leto 2010, sklenil pogodbo
o financiranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki
jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj
projekta in direktor sklada.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove, ali če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu
predhodno opozoriti.
Odločbe o financiranju ne bodo izdane
pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani
Evropske komisije (v nadaljevanju: shema).
Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta
javni razpis, prijaviteljem le-teh odškodninsko ne odgovarja.
15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Nataša Bučar, pomočnica direktorja za splošne zadeve, natasa.bucar@
film-sklad.si, (tel. 01/234-32-04).
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
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Št. 10-020-000012
Ob-3559/10
Na podlagi tretjega odstavka 101., 104.
in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, 56/08; v nadaljevanju: ZUJIK),
sedmega in devetega člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javni sklad, Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad objavlja
javni razpis
za financiranje razvoja filmov na
področju slovenskega igranega,
dokumentarnega in animiranega filma
za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa je financiranje razvoja filmov na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010. Namen financiranja programa razvoja filmov je spodbujanje
scenaristične ustvarjalnosti in profesionalne
izvedbe produkcijskih aktivnosti na področju
igranega, dokumentarnega in animiranega
filma.
Pri izboru projektov bo sklad upošteval
merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem
javnem razpisu.
2. Razlaga izrazov
Prijavitelji so producenti.
Producent je pravna oseba, registrirana
za opravljanje dejavnosti s področja filmske
in video dejavnosti, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in ki je odgovorna za njegovo dokončanje.
Sinopsis je besedilo, ki povzema strukturo zgodbe in njene najpomembnejše obrate
ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani
strani.
Osnutek scenarija (treatment) je razširjena oblika sinopsisa in vsebuje zaporedje
prizorov, ki so vsak zase splošno opisani v
enem ali več stavkih. Obsega do petnajst
tipkanih strani.
Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse
dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke
o tem, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan,
noč) se prizor dogaja, ter vse druge relevantne podatke.
Zgodboris (storyboard) je zaporedje risb,
slik ali fotografij, ki izrisuje nastopajoče in
njihova dejanja v posameznem prizoru ali
celotnem filmu.
Elaborat razvoja projekta je zbir dokumentov, iz katerih so razvidne vse finančne, terminske in druge zahteve za razvoj
projekta. Sestavljajo ga predračun projekta,
finančni načrt, izjava o zaprtju finančne konstrukcije, dokazila o zaprtju finančne konstrukcije za realizacijo projekta, terminski
načrt ter morebitni opis specifičnih terminskih zahtev projekta.
Opis specifičnih terminskih zahtev projekta je natančen opis terminskih zahtev
projekta, ki bi lahko vplivale na njegovo
časovno umestitev v programsko-poslovni
načrt sklada.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem javnem
razpisu, imajo pomen, kot je določeno v
SPP in drugih veljavnih predpisih.
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3. Pogoji sodelovanja na razpisu
Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičeni producenti, registrirani v
Republiki Sloveniji.
Za sredstva sklada na tem javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti,
ki so namenjeni marketingu ali ekonomski
propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim
na ta javni razpis, že kandidiral in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali prijavitelj, ki v trenutku prijave
projekta na ta javni razpis z istim projektom
hkrati kandidira za proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji, se na tem
javnem razpisu ne more potegovati za sredstva sklada.

V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega javnega razpisa, sklad odstopi
od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč
pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji.
Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Merila
4.1. Pri ocenjevanju projektov za financiranje razvoja filmov na področju igranega filma bo strokovno programska komisija
sklada (v nadaljevanju: SPK) ocenila projekt
po naslednjih merilih:

a) ocena scenarija
do 35 točk
– univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta;
do 10 točk
– struktura in prepričljivost zgodbe, karakterizacija glavnih likov, dialogi;
do 15 točk
– pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor;
do 10 točk
b) ocena združljivosti projekta s poslovno politiko sklada
do 5 točk
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih);
c) ocena režiserja
do 25 točk
– ustrezna visokošolska izobrazba filmske smeri;
2 točki
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
do 23 točk
d) ocena producenta in morebitnih koproducentov
do 20 točk
– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih);
do 20 točk
e) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za razvoj filma
do 15 točk
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za razvoj filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev, ustreznost terminskega načrta);
4.2. Pri ocenjevanju projektov za financiranje razvoja filmov na področju dokumentarnega filma bo SPK ocenila projekt po naslednjih merilih:
a) ocena pisnega in morebitnega slikovnega gradiva, iz katerega je razvidna vsebinska in estetska zasnova projekta oziroma scenarija, če to
omogočata narava teme in avtorski pristop
– univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta;
– razvidnost avtorskega stališča;
– pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor;
b) ocena združljivosti projekta s poslovno politiko sklada
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih);
c) ocena režiserja
– ustrezna visokošolska izobrazba filmske smeri;
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
d) ocena producenta in morebitnih koproducentov
– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih);
e) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za razvoj filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za razvoj
filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža,
deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega
načrta);

do 35 točk
do 15 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 5 točk

do 25 točk
2 točki
do 23 točk
do 20 točk
do 20 točk
do 15 točk

4.3. Pri ocenjevanju projektov za financiranje razvoja filmov na področju animiranega
filma, bo SPK ocenila projekt po naslednjih merilih:
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a) ocena scenarija ali (osnutka) zgodborisa
– univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost pripovednega postopka;
– pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor;
b) ocena likovne zasnove filma
(izvirnost likovne zasnove, grafična karakterizacija likov, pričakovana
zahtevnost izvedbe);
c) ocena združljivosti projekta s poslovno politiko sklada
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih danostih);
d) ocena režiserja
– ustrezna visokošolska izobrazba filmske smeri;
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
e) ocena glavnega animatorja
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
f) ocena producenta in morebitnih koproducentov
– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte,
njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih);
g) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za razvoj filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za razvoj
filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža,
deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega
načrta);

Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju
v financiranje, je 75 točk.
5. Obvezne priloge:
– obrazec št. 1 – vloga za financiranje razvoja igranega, dokumentarnega ali
animiranega filma z osnovnimi podatki o
prijavitelju;
– obrazec št. 2 – finančni načrt projekta;
– obrazec št. 3 – predračun projekta;
– izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino
tega javnega razpisa in sprejemanju meril in
pogojev tega javnega razpisa;
– izjava št. 2 – da prijavitelj ni kandidiral in/ali ni pridobil proračunskih sredstev
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov;
– izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje,
ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02);
– izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo
RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana,
kar potrdita Direktorat za medije in Filmski
studio Viba film Ljubljana;
– izjava št. 6 – izjave ključnih avtorjev;
– izjava št. 7 – izjava o tem, kolikokrat je
bil prijavljeni projekt že prijavljen na natečaj
sklada;
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije
(iPRS) – sklad bo navedeni izpis pridobil po
uradni dolžnosti. V primeru, da razpolagate
z izpiskom, ki na dan prijave na ta javni
razpis ni starejši od treh mesecev, ga lahko
zaradi pospešitve postopka priložite.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:

Št.
do 25 točk
do 15 točk
do 10 točk
do 15 točk

do 5 točk

do 15 točk
1 točka
do 14 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 20 točk
do 20 točk
do 10 točk

– S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1,
zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2,
društva priložijo obrazca Izpis iz letnega poročila z pojasnili za leto 2009 in BON2);
a) za razvoj igranih filmov:
– osnutek scenarija ali scenarija;
– reference režiserja;
– reference producenta ter morebitnih že
znanih koproducentov;
– elaborat razvoja projekta.
b) za razvoj dokumentarnih filmov:
– pisno in slikovno gradivo, iz katerega
sta razvidni vsebinska in estetska zasnova
projekta oziroma scenarija, če to omogočata
narava teme in avtorski pristop;
– reference režiserja;
– reference producenta ter morebitnih že
znanih koproducentov;
– elaborat razvoja projekta;
c) za razvoj animiranih filmov:
– scenarij ali zgodboris;
– likovna zasnove filma in glavnih likov;
– reference režiserja ali glavnega animatorja;
– reference producenta ter morebitnih že
znanih koproducentov;
– elaborat razvoja projekta.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razvoj filmov po tem
razpisu, je 50.000,00 EUR.
Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi
izven Republike Slovenije. O izjemah odloča
nadzorni svet sklada na predlog direktorja.
Največji možni znesek za posamezni
projekt, ki bo financiran na podlagi tega javnega razpisa, znaša 35.000,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 1. 6. 2011.
7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi
predpisi in splošnimi akti sklada.
8. Ta javni razpis se prične z dnem 3. 6.
2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010.
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9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– obrazci št. 1; 2; in 3;
– izjave št. 1; 2; 3; 4; 5; 6 in 7;
– seznam ostalih obveznih prilog iz
5. točke tega javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V,
1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletni strani sklada www.
film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila.
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne
vloge, ki mora biti podpisana in žigosana.
En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf
po elektronski pošti na info@film-sklad.si.
Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada,
pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo
dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene
morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena
zadeva. Uradna oseba sklada, ki sprejema
vloge, prispele na ta javni razpis, na vsaki
vlogi jasno označi datum prejema oziroma
oddaje na pošti. Na enak način evidentira
tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo
vloge.
Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre
komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi tega javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– kraj, datum in čas odpiranja vlog;
– osebna imena navzočih in odsotnih
članov komisije;
– osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo;
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih
vlogah;
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja in naslovom projekta.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se
šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne
vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Sklad pozove
prijavitelje nepopolnih vloge k dopolnitvi le
teh in jim s pozivom določi rok, v katerem
je potrebno dopolniti vlogo z opozorilom, da
bo vloga v primeru, če ne bo dopolnjena v
roku, določenem s pozivom za dopolnitev,
zavržena.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
javnega razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis
bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7
dni po končanem razpisnem roku. Datum
odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani sklada,
najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
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12. Ocenjevanje in odločanje
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih
sredstev izdelala predlog financiranih projektov.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje
prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo
iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se
posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v
roku 30 dni po pridobitvi poročila.
Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga
podpišeta prijavitelj projekta in direktor, se
doda v razpisno dokumentacijo projekta in v
primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski
program zavezuje prijavitelja in sklad.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje ne odzove ali če finančnih,
časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe
projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je
prijavitelj odstopil od zahteve za vključitev
njegovega projekta v nacionalni filmski program, na kar mora sklad prijavitelja v vabilu
opozoriti.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor pripravi končni predlog projektov in
izda odločbe o financiranju.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)
izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se
vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na
zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog.
14. Sklenitev pogodbe
Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov, ki bodo vključeni v program financiranja
realizacije igranih filmov, sklenil pogodbo o
financiranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki
jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj
projekta in direktor sklada.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu
predhodno opozoriti.
Odločbe o financiranju ne bodo izdane
pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani
Evropske komisije (v nadaljevanju: shema).
Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta
javni razpis, prijaviteljem le-teh odškodninsko ne odgovarja.
15. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
16. Pristojni delavec za dajanje informacij
in pojasnil: Lidija Zajec, poslovna sekretarka,
lidija.zajec@film-sklad.si, (tel. 01/234-32-20).
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 10-020-000012
Ob-3577/10
Na podlagi tretjega odstavka 101., 104.
in 114. člena Zakona o uresničevanju jav-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10; v nadaljevanju: ZUJIK), sedmega in desetega člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega
sklada Republike Slovenije – javni sklad,
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad objavlja
javni razpis
za financiranje realizacije slovenskih
kratkometražnih, srednjemetražnih ali
celovečernih igranih filmov za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa je financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih,
srednjemetražnih in celovečernih igranih filmov za leto 2010. Namen financiranja programa realizacije igranih filmov je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne
izvedbe produkcije igranih filmov.
Pri izboru projektov bo sklad upošteval
merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem
javnem razpisu.
2. Razlaga izrazov
Prijavitelji so producenti.
Producent je pravna oseba, registrirana
za opravljanje dejavnosti s področja filmske
in video dejavnosti, ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in ki je odgovorna za njegovo dokončanje.
Režijski koncept je razlaga režiserjevega
videnja nastajajočega filma. Obsega do pet
tipkanih strani.
Scenarij je oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse
dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke
o tem, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan,
noč) se prizor dogaja, ter vse druge relevantne podatke.
Elaborat realizacije je zbir dokumentov,
iz katerih so razvidne vse finančne, terminske in druge zahteve za realizacijo ali razvoj

projekta. Sestavljajo ga predračun projekta, finančni načrt, izjava o zaprtju finančne konstrukcije, dokazila o zaprtju finančne
konstrukcije za realizacijo projekta, tehnični
načrt, terminski načrt in opis specifičnih terminskih zahtev projekta.
Izrazi, ki so uporabljeni v tem javnem
razpisu, imajo pomen, kot je določeno v
SPP in drugih veljavnih predpisih.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu
Do sredstev sklada po tem javnem razpisu so upravičeni producenti, registrirani v
Republiki Sloveniji.
Za sredstva sklada na tem javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji s projekti,
ki so namenjeni marketingu ali ekonomski
propagandi ali projekti s pornografsko vsebino.
Prijavitelj, ki je s projektom, prijavljenim
na ta javni razpis, že kandidiral in pridobil
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali prijavitelj, ki v trenutku prijave
projekta na ta javni razpis z istim projektom
hkrati kandidira za proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji, se na tem
javnem razpisu ne more potegovati za sredstva sklada.
V primeru kršitve pogojev, navedenih v
tej točki tega javnega razpisa, sklad odstopi
od pogodbe, sklenjene s prejemnikom sredstev, in zahteva vračilo vseh že izplačanih
sredstev.
Če se na ta javni razpis prijavi veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je potrebno tako pomoč
pred dodelitvijo priglasiti Evropski komisiji.
Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Merila
Pri ocenjevanju projektov za financiranje
realizacije igranih filmov bo strokovno programska komisija sklada (v nadaljevanju:
SPK) ocenila posamezni projekt po naslednjih merilih:

a) ocena scenarija:
– univerzalnost, relevantnost in izvirnost teme;
– struktura in prepričljivost scenarija, karakterizacija likov, dialogi;
– pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor;
b) ocena združljivosti projekta s poslovno-programsko politiko sklada
(upošteva se uresničevanje splošnih in posebnih programskih ciljev sklada
s financiranjem projekta ter uresničljivost projekta v realnih produkcijskih
danostih);
c) ocena režijskega koncepta
(upoštevata se utemeljenost in domišljenost režijskega koncepta)
d) ocena režiserja
– ustrezna univerzitetna izobrazba filmske smeri;
– odmevnost ustvarjalnega dela na avdiovizualnem področju;
e) ocena producenta in morebitnih koproducentov
– odmevnost producentskega dela na avdiovizualnem področju (strokovna
in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihovo
udeležbo in dosežke na festivalih, ter uspešnost pri gledalcih);
– prisotnost mednarodnega koproducenta;
f) ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma
(upoštevajo se utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža,
deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega in
distribucijsko-promocijskega načrta doma in v tujini).

do 25 točk
do 5 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 5 točk

do 10 točk
do 25 točk
2 točki
do 23 točk
do 25 točk
do 15 točk
do 10 točk
do 10 točk

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Posamezni projekt je lahko ocenjen z
največ 100 točkami.
Najmanjše število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga SPK predlaga direktorju
v financiranje, je 70 točk.
Sklad omogoči realizacijo igranega filma
z odobrenimi sredstvi za realizacijo, ki skupaj z ostalimi javnimi viri financiranja ne sme
presegati 50% vrednosti celotne produkcije
filma. Sredstva, zagotovljena s strani programa MEDIA, se ne štejejo kot sredstva
javnega vira financiranja.
Omejitev iz prejšnjega odstavka tega javnega razpisa ne velja za nizkoproračunske
in zahtevne filme.
Razliko med predračunsko vrednostjo
projekta ter deležem sklada zagotovi producent.
5. Obvezne priloge:
– obrazec št. 1 – vloga za financiranje
realizacije kratkometražnega, srednjemetražnega ali celovečernega igranega filma
z osnovnimi podatki o prijavitelju;
– obrazec št. 2 – finančni načrt projekta;
– obrazec št. 3 – predračun projekta;
– obrazec št. 4 – finančni načrt in predračun promocije in distribucije filma v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 1 – o seznanjenosti z vsebino
tega javnega razpisa in sprejemanju meril in
pogojev tega javnega razpisa;
– izjava št. 2 – da prijavitelj ni kandidiral in/ali ni pridobil proračunskih sredstev
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji;
– izjava št. 3 – o verodostojnosti navedenih podatkov;
– izjava št. 4 – ali je prijavitelj podjetje,
ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02);
– izjava št. 5 – o realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo
RS in Filmskega studia Viba film Ljubljana,
kar potrdita Direktorat za medije in Filmski
studio Viba film Ljubljana;
– izjava št. 6 – izjave ključnih avtorjev;
– izjava št. 7 – izjava o tem, kolikokrat je
bil prijavljeni projekt že prijavljen na natečaj
sklada;
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije
(iPRS) – sklad bo navedeni izpis pridobil po
uradni dolžnosti. V primeru, da razpolagate
z izpiskom, ki na dan prijave na ta javni
razpis ni starejši od treh mesecev, ga lahko
zaradi pospešitve postopka priložite.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisne dokumentacije, pa so obvezne priloge še:
– vsebinski načrt promocije in distribucije
filma v Republiki Sloveniji;
– scenarij;
– režijski koncept;
– reference režiserja;
– reference producenta ter morebitnih
koproducentov;
– elaborat realizacije projekta (kolikor je
prijavljeni projekt na ta razpis, že bil financiran s strani sklada v programu razvoja
scenarija in/ali razvoja projekta, mora prijavitelj v predračunu in finančnem načrtu
projekta prikazati prejeta sredstva s strani
sklada. Prijavitelji projektov na ta razpis, ki
za realizacijo le – teh predvidevajo uporabo
tehnične opreme, uslug in storitev Filmskega studia Viba film Ljubljana, za pripravo na
snemanje, snemanje in postprodukcijo, mo-

rajo v posameznih sestavnih delih elaborata
realizacije, te usluge ovrednotiti finančno,
vsebinsko in terminsko);
– seznam avtorske ekipe, z navedbo
avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov
ter izvajalcev in njihovih referenc (realizirani
projekti, udeležba in nagrade na festivalih);
– seznam tehnične ekipe;
– S.BON obrazec za leto 2009 (gospodarske družbe priložijo obrazec S.BON1,
zavodi priložijo obrazca BON1/Z in BON2,
društva priložijo obrazca Izpis iz letnega poročila z pojasnili za leto 2009 in BON2).
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih
igranih filmov na podlagi tega javnega razpisa, je 1.300.000,00 EUR.
Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi
izven Republike Slovenije. O izjemah odloča
nadzorni svet sklada na predlog direktorja.
Producent, ki prejme finančna sredstva
za realizacijo igranega filma, je dolžan dokončati film v roku, določenem s pogodbo, ki
pa ne sme biti daljši od dveh let od podpisa
pogodbe.
7. Upravičeni stroški: sklad bo stroške financiranih projektov kril skladno z veljavnimi
predpisi in splošnimi akti sklada.
8. Ta javni razpis se prične z dnem 3. 6.
2010 in se zaključi z dnem 5. 7. 2010.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– obrazci št. 1; 2; 3; in 4;
– izjave št. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
– seznam ostalih obveznih prilog iz 5.
točke tega javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v tajništvu v poslovnem času sklada (Miklošičeva c. 38/V,
1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletni strani sklada, www.
film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila.
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne
vloge, ki mora biti podpisana in žigosana.
En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf
po elektronski pošti na info@film-sklad.si.
Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada,
pošljejo priporočeno po pošti ali preko osebe,
ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
Uradna oseba sklada, ki sprejema vloge, prispele na ta javni razpis, na vsaki vlogi jasno
označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre
komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Komisijo
sestavljajo trije člani. Odpiranju vlog sme
prisostvovati predstavnik prijavitelja, čigar
projekt kandidira za sredstva sklada na podlagi tega javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– kraj, datum in čas odpiranja vlog;
– osebna imena navzočih in odsotnih
članov komisije;
– osebna imena drugih navzočih ter navedbo prijavitelja, katerega predstavljajo;
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih
vlogah;
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– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja in naslovom projekta.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb
(v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj z vlogami preda pristojnemu uslužbencu. Poročilo
vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov programa oziroma projekta.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba, bodo zavržene. Za nepopolno se
šteje vloga, ki ni v celoti izpolnjena ali ne
vsebuje vseh obveznih dokazil, ki jih zahtevata besedilo tega javnega razpisa in besedilo razpisne dokumentacije. Sklad pozove
prijavitelje nepopolnih vlog k dopolnitvi le
teh in jim s pozivom določi rok, v katerem
je potrebno dopolniti vlogo z opozorilom, da
bo vloga v primeru, če ne bo dopolnjena v
roku, določenem s pozivom za dopolnitev,
zavržena.
Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko tega
javnega razpisa, se zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis
bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7
dni po končanem razpisnem roku. Datum
odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani sklada,
najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
12. Ocenjevanje in odločanje
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih
sredstev izdelala predlog financiranih projektov.
Scenarist, režiser in producent projektov,
prijavljenih na ta javni razpis, imajo pred
ocenitvijo pravico do predstavitve prijavljenega projekta, ki lahko traja največ 45 minut. Zahtevo po predstavitvi mora predlagatelj navesti že v vlogi. Predstavitev projekta
lahko predlaga tudi direktor sklada.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada odloči v roku 8 dni, katere prijavitelje
prijavljenih projektov bo povabil na usklajevanje finančnih, časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe prijavljenega projekta. Vabilo
iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se
posreduje pisno in v njem mora biti navedena ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v
roku 30 dni po pridobitvi poročila.
Zapisnik izvedbenega usklajevanja z vsemi usklajenimi modalitetami projekta, ki ga
podpišeta prijavitelj projekta in direktor, se
doda v razpisno dokumentacijo projekta in v
primeru uvrstitve projekta v nacionalni filmski
program zavezuje prijavitelja in sklad.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje ne odzove ali če finančnih,
časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe
projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da je
prijavitelj odstopil od zahteve za vključitev
njegovega projekta v nacionalni filmski program, na kar mora sklad prijavitelja v vabilu
opozoriti.
Ko se izvedbena usklajevanja končajo,
direktor pripravi končni predlog projektov in
izda odločbe o financiranju.
13. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe iz
prejšnje točke tega javnega razpisa o (ne)
izbiri vloži pritožbo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo. Pritožba se
vloži pisno priporočeno po pošti ali ustno na
zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji razpisa, niti merila za ocenjevanje vlog.
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14. Sklenitev pogodbe
Sklad bo z izbranimi prijavitelji projektov, ki bodo vključeni v program financiranja
realizacije igranih filmov, sklenil pogodbo o
financiranju.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb tipske pogodbe, ki
jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. O usklajevanju se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta izbrani prijavitelj
projekta in direktor sklada.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu
predhodno opozoriti.
Odločbe o financiranju ne bodo izdane
pred pridobitvijo sheme »Pospeševanje razvoja filmske dejavnosti v Sloveniji« s strani
Evropske komisije (v nadaljevanju: shema).
Sklad zaradi neodobritve sheme in posledično nefinanciranja projektov, prispelih na ta
javni razpis, prijaviteljem le-teh odškodninsko ne odgovarja.
15. V skladu s sprejeto programsko politiko in v okviru razpoložljivih sredstev v letu
2010, sklad načrtuje financiranje realizacije
enega do dveh celovečernih digitalnih filmov
s sofinanciranjem do 100.000,00 EUR.
16. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
17. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Lidija Zajec, poslovna sekretarka, lidija.zajec@film-sklad.si,
(tel. 01/234-32-20).
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 16/2010
Ob-3510/10
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03) in
4. člena Pravilnika o načinu in postopku
sofinanciranja izvajalcev letnega programa
športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave
in koordinacije programa šolskih
športnih tekmovanj in prireditev
v šolskem letu 2010/2011
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska
22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije
programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2010/2011.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) Nacionalne panožne športne zveze (to
so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani
športniki uvrščeni v sistem kategorizacije
Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja
športnih zvez).
b) Organizacije, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne
športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih
tekmovanj za posamezno športno panogo.
c) Pri strokovni pripravi in koordinaciji
tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom in množičnih prireditev ne tekmovalnega značaja pa se lahko prijavijo vsi
tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona
o športu.
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4. Pogoji in merila
Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija mora ob prijavi na razpis
predložiti:
– razpis šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (za ekipne
panoge velja tekmovalni sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica in je za vse
ekipne panoge enoten), ki mora vsebovati
vsebinski, organizacijski in finančni načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno športno
panogo se lahko razpiše samo en sistem
tekmovanja),
– ime koordinatorja, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali pa morajo biti strokovno
usposobljeni na področju športa).
Zavod za šport RS Planica bo za strokovno pripravo in koordinacijo programa Šolska
športna tekmovanja in prireditve sredstva
razdelil po naslednjih merilih:
1. Pomembnost panoge
Max. število točk – 65 točk
Panoge razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 65 točk, skupina B – 20
točk, skupina C – 10 točk, skupina D – 0
točk.
V skupini A so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), košarka, nogomet,
odbojka, rokomet.
Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), košarka, nogomet,
odbojka, rokomet.
OŠPP: vse razpisane panoge.
V skupini B so naslednje panoge:
Osnovna šola: odbojka na mivki, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne
ponjave, športna gimnastika), ekipni kros,
streljanje z zračno puško, lokostrelstvo,
judo, smučarski tek, biatlon, gorsko kolesarjenje, športno plezanje, badminton, namizni tenis, orientacijski tek, mali vaterpolo,
smučarski skoki, šah, smučanje in deskanje,
plavanje, ples.
Srednja šola: ekipni kros, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), odbojka na mivki,
smučanje in deskanje, streljanje z zračno
puško, lokostrelstvo, judo, plavanje, gorsko
kolesarjenje, ples, športno plezanje, badminton, šah.
Šport otrok in mladine s posebnimi
potrebami – vse razpisane panoge.
V skupini C so naslednje panoge:
Osnovna šola: atletika (tek trojk, gorski tek, ulični tek), mladina in gore, rafting,
mini floorball, kolesarstvo – vožnja na čas,
množične prireditve.
Srednja šola: atletika (tek trojk, gorski
tek, ulični tek), rafting, mali vaterpolo, orientacijski tek, množične prireditve.
V skupini D so panoge, ki niso navedene v skupinah A, B, C in niso bile
vključene v sistem Šolskih športnih tekmovanj v šolskem letu 2009/10 oziroma se
prvič vključujejo v sistem v šolskem letu
2010/11. Prijavljenim panogam v skupini
D se ne sofinancira delo koordinatorja, pripravljeni razpisi za osnovne in srednje šole
pa bodo objavljeni v Informatorju I (šolsko
leto 2010/11). V šolskem letu 2011/12 imajo
panoge iz skupine D možnost napredovanja v skupino C, če po pozitivnem odzivu
vključenih šol v panogo to potrdi tudi Odbor
za področje ŠOM pri Zavodu za šport RS
Planica.

2. Nivoji tekmovanj
Max. število točk – 10 točk
Tekmovanja se razdelijo na 4 nivoje
glede na to na katerem nivoju posamezna
panoga vstopa v sistem na državnem nivoju.
Nivo 4 – 10 točk, Nivo 3 – 5 točk, Nivo
2 – 3 točke, Nivo 1 – 1 točka.
3. Število udeležencev
Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na
vseh tekmovanjih državnega nivoja:
0–100 udeležencev – 5 točk, 100–500
udeležencev – 10 točk, nad 500 udeležencev – 25 točk.
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 35.000,00 EUR.
Skupna razpisana sredstva so v višini
35.000 EUR (17.500 EUR v obdobju avgust–oktober 2010 in drugi del sredstev
17.500 EUR v obdobju maj–junij 2011). Izbrani koordinatorji jih bodo prejeli v dveh delih. Prvi del sredstev bodo upravičenci prejeli po podpisu osnovnih tripartitnih pogodb
(zavod, panožna zveza, organizacija oziroma subjekt in koordinator) ter ob predložitvi
(ponudnikov – Nacionalna panožna športna
zveza oziroma organizacija) celotnih razpisov posamezne panoge, ki bodo objavljeni
v publikaciji Informator I (2010/11), drugi
del sredstev pa na podlagi sklepnega poročila, ki ga morajo koordinatorji panog (žig
nacionalne panožne športne zveze, organizacije oziroma subjekta) poslati na Zavod
za šport RS Planica v 21 dneh po izpeljavi
finalnega tekmovanja oziroma najkasneje
do 7. 6. 2011.
6. Sredstva bodo porabljena v skladu s
terminskim planom.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Zavod za šport RS
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 14. 6. 2010. Šteje
se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana v vložišču Zavoda za
šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji
strani označen z napisom »ne odpiraj – ŠŠT
2010/2011«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano
dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.
8. Prijava na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 17. 6. 2010.
Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu www.sportmladih.net.
Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo
na Zavodu za šport RS Planica, pri Mateji
Reberšak Cizelj (tel. 01/434-23-91), e-pošta: mateja.rebersak@sport.si, prijava na
razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisa-
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ne (podpis pooblaščene osebe prijavitelja)
in ožigosane razpisne obrazce za prijavo
na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce
prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7.
točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Ob-3530/10
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o začetku postopka redne likvidacije družbe (št. 47701-7/2008/3 z dne 1. 10.
2008) in v skladu s 412. členom Zakona o
gospodarskih družbah likvidacijski upravitelj družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju,
d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj.
2. Predmet prodaje:
A) Stanovanja:
a) Dvosobno stanovanje št. 2, v Kanižarici 31, stanovanje v 2. etaži, v izmeri 58,87
m2, pod identifikacijsko številko 89 E, leto
izgradnje 1960.
Nepremičnina je vpisana v vložku
št. 1404/18, k.o. Dobliče.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas in predkupno pravico po Stanovanjskem zakonu.
Izhodiščna cena 14.600,00 €.
b) Dvosobno stanovanje št. 7, v Kanižarici 14A, stanovanje v 5. etaži, v izmeri 64,98
2
m , pod identifikacijsko številko 38 E, leto
izgradnje 1984.
Nepremičnina je vpisana v vložku
št. 1406/9, k.o. Dobliče.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas in predkupno pravico po Stanovanjskem zakonu.
Izhodiščna cena 32.400,00 €.
c) Podstrešna garsonjera št. 10, Kanižarica 14A, stanovanje v 6. etaži, v izmeri
32,33 m2, identifikacijska številka 40E, leto
izgradnje 1984.
Nepremičnina je vpisana v vložku
št. 1406/11, k.o. Dobliče.
Stanovanje je zasedeno in ima Občina
Črnomelj predkupno pravico.
Izhodiščna cena 17.300,00 €.
B) Upravna stavba rudnik
Poslovni objekt – upravna stavba rudnika
je locirana v Poslovni coni Rudnik, v Kanižarici, s pripadajočim zemljiščem: parc.
št. 2342/261 – zemljišče pod stavbo, v izmeri 1.036 m2 in parc. št. 2342/262 – dvorišče,
v izmeri 1.375 m2, vpisanima pod vl. št. 897,
k.o. Dobliče.
Stavba št. 976, k.o. Dobliče, je zgrajena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja,
je delno obnovljena – zamenjana, kritina in
del oken ter finalne obdelave, obnovljena
je kurilnica. Objekt in zemljišče sta v celoti
komunalno opremljena. Stavba je dvonadstropna, vključno s kletjo, kjer je kurilnica.
Ima več vhodov in zato več funkcionalnih
enot. Na podlagi etažne razdelitve stavbe
je razdeljena na petnajst samostojnih delov
stavbe ter solastniške deleže delov stavbe,
namenjenih skupni rabi vseh etažnih lastnikov, in pripadajoča parkirišča.
Skupna vrednost objekta je 274.900,00
€. Možen je nakup celotne stavbe oziroma
po posameznih delih. Obstoječi najemniki
imajo predkupno pravico. Dokumentacija o

posameznih etažnih enotah in izhodiščnih
cenah za te enote je na razpolago v tajništvu Rudnika Kanižarica in je sestavni del
tega razpisa.
C) Počitniški objekti
a) Počitniška hišica v Pelegrinu pri Umagu, Republika Hrvaška, s pripadajočim dvoriščem, velikost objekta 32,54 m2, velikost
celotne parcele 186 m2. Nahaja se 3 km od
Umaga v smeri proti Novigradu. Objekt je bil
zgrajen leta 1969 in kasneje adaptiran.
Zemljiško knjižno stanje ni urejeno. Postopek vpisa je v teku.
Izhodiščna cena, določena s cenitvijo sodnega cenilca za gradbeništvo, je 52.000,00
€. V izhodiščno ceno niso vključeni stroški
za zemljiškoknjižno izvedbo.
b) Apartma v počitniškem naselju Duga
Uvala pri Puli, v izmeri 37,10 m2. Nahaja se
na parceli št. 2383/23, objekt Javorika II,
stopnišče II, št. apartmaja 3. Objekt je bil
zgrajen leta 1989.
Zemljiško knjižno stanje ni urejeno. Postopek vpisa je v teku.
Izhodiščna cena, določena s cenitvijo sodnega cenilca za gradbeništvo, je 56.000,00
€. V izhodiščno ceno niso vključeni stroški
za zemljiškoknjižno izvedbo.
3. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje,
da mu je v celoti znano pravno in dejansko
stanje nepremičnine, ki jo kupuje. Pri nakupu počitniških objektov kupec nosi ves riziko
in tudi stroške postopkov, potrebnih za dokončen vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo v R Hrvaški.
4. Stroške sestave pogodbe plača prodajalec, predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, morebitne uradne prevode v
hrvaški jezik pri nepremičninah pod točko
2.C, vknjižbe lastninske pravice v zemljiško
knjigo ter morebitne druge stroške, oziroma
dajatve plača kupec.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizične
osebe, ki morajo najkasneje do vključno
dne 14. 6. 2010 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od naveden
izhodiščne cene nepremičnine na račun
št. 02430-0013610117, ki je odprt pri NLB
d.d. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe
ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končani izbiri.
6. Pri nakupu stanovanj ima dosedanji
najemnik pod enakimi pogoji predkupno
pravico, pred sklenitvijo pogodbe je dolžan
poravnati vse zapadle najemnine iz naslova
najemnega razmerja. V primeru, da nepremičnine ne kupi dosedanji najemnik, po določilih 107. člena Stanovanjskega zakona,
sprememba lastnika stanovanja ne vpliva
na obstoječe najemno razmerje. Kupec stanovanja vstopi v pravni položaj najemodajalca in prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega najemnega
razmerja z najemnikom, položaj najemnika
pa se po izrecni zakonski določbi ne sme
poslabšati.
7. Ponudbe z dokazilom o plačilu varščine je potrebno predložiti do 14. 6. 2010, do
12. ure, v pisni obliki s priporočeno pošiljko
po pošti ali osebno na naslovu naročnika
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340
Črnomelj, v zaprti ovojnici, s pripisom »javni
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razpis – ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«.
8. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Kupnino je
kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v
celoti v roku 15 dni od overitve pogodbe pri
notarju. Neupoštevanje pogodbenega roka
plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži
vplačano varščino.
9. Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje likvidacijski upravitelj Rudnika Kanižarica
v zapiranju d.o.o. Črnomelj – v likvidaciji.
Ponudniki bodo o izidu postopka pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev
ponudbe.
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni dolžan sprejeti nobene ponudbe in
tudi ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremične najugodnejšemu ponudniku,
oziroma lahko že začeti postopek prodaje
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če za vsako nepremičnino ponudbo odda le
en ponudnik.
11. Ogled nepremičnin je možen:
– stanovanja: ponedeljek, 7. junija 2010,
med 10. in 12. uro,
– upravna zgradba: torek, 8. junija 2010,
med 10. in 12. uro,
– apartma v Dugi Uvali, Pula: sreda,
9. junija, med 10. in 12. uro,
– počitniška hišica v Pelegrinu: četrtek,
10. junija 2010, med 10. in 12. uro.
12. Podrobnejše informacije in pojas
nila v zvezi z razpisom lahko interesenti
dobijo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro,
tel. 07/30-56-100 ali po elektronski pošti,
rudnik@siol.net.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.,
Črnomelj – v likvidaciji
Št. 331-0001/2010
Ob-3487/10
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00, 62/00, 114/01, 20/06 in
45/08), Odloka o proračunu Občine Črna
na Koroškem za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 38/10 z dne 14. 5. 2010), Pravilnika o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Črna na Koroškem, za programsko obdobje 2010/2013
(Uradni list RS, št. 90/10), mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE146-5883679-2010,
mnenje Ministrstva za finance, št. priglasitve: M001-5883679-2010 (v nadaljevanju:
občina), objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Črna na Koroškem
v letu 2010
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Črna na Koroškem v letu 2010.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
37.600,00 € in za pomoči po pravilu de minimis 3.287,00 €.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
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Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za:
hleve – prosta reja, ki se bo izvajala v letu
2010, in bo predmet prijave na razpis za
dodelitev sredstev na področju kmetijstva
je lahko začeta pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški
po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka
razpisnega postopka.
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu pa se upoštevajo upravičeni stroški od 1. 1. 2010 do zaključka razpisnega
postopka.
III. Upravičenci
Upravičenci:
– upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
IV. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A) Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali, boljše
izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
A1) Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo:
– višina razpisanih sredstev: 33.500,00 €.
Sofinancirajo se:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in
nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Splošni pogoji upravičenosti:
– 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;
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– 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.
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 (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– 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.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z omejenimi dejavniki.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Občine Črna
na Koroškem in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (obrazci: A-primar, B1primar in C-primar),
– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2010 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010«.
B) Sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo
učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
B1) Sofinanciranje strokovnih društev:
– višina razpisanih sredstev: 4.100,00 €.

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,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Splošni pogoji upravičenosti
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana z
javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
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 financirane v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
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– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (obrazci: A-primar, B2-primar
in C-primar),
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010-sofinanciranje strokovnih društev«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C) Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih
mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in
utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Namenjen je naložbam, ki so potrebne
za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti
ali za posodobitev že obstoječe dopolnilne
dejavnosti.
Višina razpisanih sredstev: 2.437,00
EUR.
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov),
(2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
(3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike),
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo,
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
(6) pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov na kmetiji,
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,

(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Upravičenci
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
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;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s standardi
skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– 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.
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 Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči,
– do 50% upravičenih stroškov.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(Obrazci: A – de minimis, B – de minimis
in C – de minimis).
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih,
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– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne izjave.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj –
vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2007
– sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti«.
D) Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih območjih občine pokrivati
dodatne stroške transporta in opreme.
Višina razpisanih sredstev: 850,00 EUR.
Cilji ukrepa:
– ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže na odročnih območjih.
Predmet podpore:
Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza
(transporta in opreme).
Upravičenci:
– Zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta.
– Subjekti, ki so registrirani in opravljajo
gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški
– stroški transporta na odročnih območjih.
Podpore se ne dodelijo za:
– financiranje prevoza na rednih, lažje
dostopnih progah.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči,
– do 100% upravičenih stroškov za
prevoz (transport in opremo).
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in
opreme iz odročnih krajev
(Obrazci: A – de minimis, B – de minimis
in C – de minimis).
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– registracijo za opravljanje dejavnosti
transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj –
vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010 – sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti«.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu
de minimis), ki se bo izvajala v letu 2010
in bo predmet na ta razpis, je lahko začeta
pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma
odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
vendar pa se mora smiselno zaključiti do
25. decembra 2010, upravičenci pa morajo
v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena
dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene
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po uredbi za skup. Izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko, na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem, ali osebno v sprejemni pisarni
občine, do vključno 30. 6. 2010 (velja datum
poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga za javni razpis Kmetijstvo 2010 (ter
ukrep na katerega se prijavlja)«. V primeru,
da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjeni prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
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 po
tem pravilniku 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.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora
vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila,
in sicer:
– 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.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Črna na Koroškem
v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev,
ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Črna na Koroškem bo z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice
in obveznosti.
VIII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
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zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Črna na Koroškem:
http://www.crna.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393
Črna na Koroškem.
X. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani po tel. 02/870-48-12 ali osebno pri Dragici Mazej ali na elektronskem
naslovu: dragica.mazej@crna.si.
Občina Črna na Koroškem
Št. 6710-0001/2010
Ob-3488/10
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi
(UL RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09),
Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2010 (Uradni list RS, št. 38/10
z dne 14. 5. 2010), Pravilnika o financiranju
športa v Občini Črna na Koroškem (Uradni
list RS, št. 70/03 in 45/08) in Statuta Občine
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in
101/07) objavlja Občina Črna na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športa v letu 2010
1. Naziv in sedež naročnika javnega
razpisa: Občina Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Črna na Koroškem za leto
2010, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Črna na Koroškem na podlagi letnega
programa športa za leto 2010 ter Proračuna
Občine Črna na Koroškem za leto 2010.
Sofinancirali se bodo programi:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– specifične športne panoge;
– športna vzgoja odraslih s posebnimi
potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne
dosežke;
– strokovne naloge (izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov, založniške in propagandne dejavnosti,
delovanje športne zveze).
4. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črna na Koroškem;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo organizirano redno vadbo;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini in so registrirani v skladu
z Zakonom društvih;

– da občini dostavljajo redno poročilo
o realizaciji programa ter druge zahtevane
podatke.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: programi, ki se
sofinancirajo, se izvedejo v letu 2010. Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega
programa športa v letu 2010 morajo njihovi prejemniki porabiti najkasneje do 31. 12.
2010.
6. Vsebina letnega programa športa za
leto 2010 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja
Občina Črna na Koroškem iz proračuna za
leto 2010
Za izvajanje letnega programa športa se izvajalcem v proračunu Občine Črna
na Koroškem za leto 2010 ter v skladu s
Pravilnikom o financiranju športa v Občini
Črna na Koroškem, zagotavljajo sredstva
po postavki 18019 pod kontom 4120, v višini
59.101,00 €.
7. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti z datumom oddaje do najkasneje do
30. 6. 2010 ali na sedežu Občine Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, do najkasneje 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka, v zaprtih ovojnicah, na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis-šport 2010.«
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika.
8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje
programov športa.
9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine za
leto 2010.
10. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
vsak delavnik, od 8. do 14. ure, ali na spletni
strani: www.crna.si.
Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-12.
Občina Črna na Koroškem
Ob-3489/10
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), na
podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), sklepov
župana, sprejetih na podlagi posamičnih
programov razpolaganja s premoženjem, z
dne 19. 5. 2010 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin in premične
stvari
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta
Žagarja 19, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 938/14, stanovanjska stavba
v izmeri 192 m2, vknjiženo v zemljiškoknji-
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žnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju,
številka 1339, k.o. Kranj, parcelna številka
938/4, dvorišče v izmeri 765 m2, parcelna
številka 938/59, dvorišče v izmeri 729 m2
in parcelna številka 938/62, dvorišče v izmeri 230 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem
vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka
822, k.o. Kranj, Mestna občina Kranj proda
na javni dražbi za izklicno ceno 551.936,00
EUR – nepremičnino – poslovna stavba s
pripadajočim zemljiščem, na naslovu, Staneta Žagarja 19, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 938/14, stanovanjska
stavba v izmeri 192 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča
v Kranju, številka 1339, k.o. Kranj, parcelna
številka 938/4, dvorišče v izmeri 765 m2,
parcelna številka 938/59, dvorišče v izmeri
729 m2, in parcelna številka 938/62, dvorišče v izmeri 230 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v
Kranju, številka 822, k.o. Kranj, kar v naravi
predstavlja poslovne prostore v prvem nadstropju, v mansardi in v drugem nadstropju v
celoti in del prostorov v kleti, s skupno uporabno površino 261,93 m2, za izklicno ceno
551.936,00 EUR (brez vključenega davka
na promet z nepremičninami). Vse stroške
postopka, stroške cenitve, davek na promet
nepremičnin in druge stroške iz pogodbe
nosi kupec.
Zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno.
Nepremičnina je v uporabi in bo predvidoma prazna z dnem 31. 12. 2011.
2. Nepremičnina – poslovna stavba s
pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta Žagarja 6, Kranj, ki stoji na zemljišču
parcelna številka 935/4, stanovanjska stavba v izmeri 172 m2, stavba v izmeri 61 m2,
dvorišče v izmeri 582 m2, sadovnjak v izmeri
137 m2, parcelna številka 935/5, sadovnjak v
izmeri 462 m2, parcelna številka 934/4, stavba v izmeri 184 m2, dvorišče v izmeri 3 m3,
parcelna številka 935/16, stavba v izmeri
19 m2, sadovnjak v izmeri 847 m2, parcelna
številka 936/13, njiva v izmeri 264 m2, parcelna številka 936/12, njiva v izmeri 157 m2,
parcelna številka 936/14, sadovnjak v izmeri
785 m2 in parcelna številka 936/7, sadovnjak
v izmeri 438 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju,
številka 1399, k.o. Kranj, za izklicno ceno
1.170.501,00 EUR (brez vključenega davka
na promet z nepremičninami). Vse stroške
postopka, stroške cenitve, davek na promet
nepremičnin in druge stroške iz pogodbe
nosi kupec.
Zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno.
Nepremičnina je v uporabi in bo predvidoma prazna z dnem 31. 12. 2011.
3. Nepremičnina poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj, ki stoji na zemljišču
parcelna številka 943/5, stanovanjska stavba v izmeri 124 m2, zelenica v izmeri 144 m2,
dvorišče v izmeri 326 m2 in parcelna številka
943/3, zelenica v izmeri 348 m2, vknjiženo
v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 1166, k.o. Kranj, za
izklicno ceno 414.988,00 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške
iz pogodbe nosi kupec.
Nepremičnina je v uporabi in bo predvidoma prazna z dnem 31. 12. 2011.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v sredo, dne 16. 6. 2010, ob 10.

uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka,
dne 15. 6. 2010, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime
odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o
državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do srede, dne 9. 6. 2010, na Oddelku za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico
pridobiti nepremičnine v RS (velja za nepremičnine pod točkami od 1 do 10),
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini
10 odstotkov izklicne cene nepremičnine
oziroma premičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka
01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060009, Mestne
občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo« z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina,«
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15
dneh po končani dražbi oziroma po poteku
roka za uveljavitev predkupne pravice. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 012520100006472, Mestne občine Kranj, v roku,
ki ne sme biti daljši kot 30 dni od sklenitve
pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stro-
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ške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino oziroma premično stvar, ki jo
draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena do 40.000 EUR, lahko dvigajo
za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine oziroma
premične stvari, za katere je izklicna cena
nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo – Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih
skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin in premičnin je
možen na podlagi predhodnega dogovora,
vendar najkasneje do srede, dne 9. 6. 2010,
do 12. ure, na tel. 23-73-121.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve in
bodo objavljene na internetni strani, www.
kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja in osnutek
pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 330-0001/2010
Ob-3507/10
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1), Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010
(Uradni list RS, št. 24/09, 14/10) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin (Primorske novice Uradne objave,
št. 34/07, 21/08) Občina Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin v letu 2010
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
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II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin v letu 2010 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006, in Uredbo Komisije
(ES) št. 800/2008 in po shemi »de minimis«
pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES)
št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):
A) Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po
Uredbi za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju.
B) Pomoči »de minimis« na področju
predelave in trženja kmetijskih proizvodov:
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za pridobitev sredstev,
omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog
Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tolmin je omejena in znaša
34.317,15 EUR. V primeru ostanka razpisanih sredstev, namenjenih za posamezen
ukrep, se le-ta na predlog občinskega Odbora za kmetijstvo, turizem in pospeševanje
poseljenosti podeželja lahko prerazporedijo
za druge ukrepe, določene v tem javnem
razpisu.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
A) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev znaša:
– posodabljanje
kmetijskih gospodarstev
20.580,00 EUR
– urejanje pašnikov,
kmetijskih zemljišč
in dostopov
2.058,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet pomoči je sofinanciranje naložb
v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba). Podpore se dodeljujejo
za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so
namenjene za:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
– naložbe v pomožne živinorejske objekte, vključno s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko
izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje v vrednosti do 10%
celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne naložbe,
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– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov za rastlinsko pridelavo, vključno s
pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v urejanje pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi,
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih
nasadih na kmetiji).
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med majhna in srednje
velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
Uredbe Komisije (ES) št. 800/08, se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I h Pogodbi, in so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
(v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva),
in sicer:
– za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo kmetijska gospodarstva,
ki imajo naslov oziroma sedež v Občini
Tolmin ter imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča na območju Občine
Tolmin;
– za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov kmetijska gospodarstva,
ki imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije;
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
v okviru katerega kandidira za sredstva po
tem razpisu;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa;
– v primeru naložb v urejanje pašnikov
mora površina pašnika obsegati najmanj
5000 m²;
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije;
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– investicija mora biti v skladu z novo
uvedenimi minimalnimi standardi glede oko-

lja, higiene in dobrega počutja živali (Uradni
list RS, št. 34/07, 66/07);
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi
sredstev s strani občine in do 30. 11. 2010;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora
biti razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja (kmetijska gospodarstva), ki niso
podjetja v težavah;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s
popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga
pripravi za to pristojna strokovna institucija
(KSS Tolmin);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin) in mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti za okolje in prostor o predlagani
naložbi;
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Tolmin);
– mnenje pristojne službe (KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– dokazila o tržnih viških iz lastne primarne kmetijske proizvodnje, prodanih na
trgu v letu 2009 (odločba o dodelitvi mlečnih
kvot, dokazila o prodaji bikov);
– kopija certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v
primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo).
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
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– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali
sredstva Evropske unije (EU).
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– nakup proizvodnih pravic in
– preproste naložbe za nadomestitev.
Višina sofinanciranja in Upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe
na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložbe
na ostalih območjih,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene v
poslovnem načrtu o razvoju kmetijske dejavnosti kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek pa
3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo
na leto.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, gradbena in obrtniška dela, oprema
stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni
sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov in skladišč
za krmo (objekti za shranjevanje kmetijske
mehanizacije, silosi …), razen obnove ali
rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi
izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki
ne presegajo 10% upravičenih stroškov celotne naložbe;

– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov in obor (nakup opreme za ograditev
pašnika in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, nakup opreme za ureditev napajališč za živino, strojne storitve …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, analize
zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja vključno z apnenjem, nakup in sejanje
travnega semena…), razen drenažnih del in
materiala za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc …).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000,00 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let oziroma 500.000,00 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih
z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede
na to, iz katerih javnih virov so sredstva
dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetovanje,
– število izvajanih ukrepov iz programov
SKOP in KOP,
– velikost kmetijskega gospodarstva,
– tržna orientiranost kmetije,
– starost nosilca kmetijskega gospodarstva.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev znaša:
2.058,00 EUR.
Predmet pomoči:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih,
svetovalne storitve, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, publikacije in spletišča.
Cilji ukrepa:
– povečati učinkovitost in konkurenčnost
ter zagotoviti dolgoročno sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev s pomočjo
strokovnega izobraževanja in usposabljanja
ter promocijsko informativnih akcij.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so izvajalci tehnične podpore, in sicer:
1. organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
2. registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja).
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije;
– program dela upravičenca za leto 2010,
ki vsebuje ukrepe tehnične pomoči;
– izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na
območju Občine Tolmin in to na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja
tehnične pomoči v kmetijstvu skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev tehnične podpore. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na stroške
za zagotavljanje storitve;
– do pomoči niso upravičena podjetja v
težavah;
– pomoč se dodeli le za tiste upravičene
stroške programov izobraževanj, usposabljanj oziroma svetovanj, ki se nanašajo na
upravičene udeležence navedenih programov. Upravičeni so udeleženci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Tolmin, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Tolmin. Upravičeni udeleženci pa so tudi
družinski člani, ki imajo stalno prebivališče
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Tolmin;
– med udeleženci posameznega programa izobraževanja, usposabljanja oziroma
svetovanja mora biti najmanj 50% upravičenih udeležencev, opredeljenih v prejšnji
alineji;
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu sklepa o
odobritvi sredstev s strani občine in do
30. 11. 2010;
– zahtevku za izplačilo sredstev mora
upravičenec priložiti spisek udeležencev izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma koristnikov storitev tehnične podpore
ter izjavo o višini plačane kotizacije/participacije stroškov s strani udeležencev/koristnikov, kolikor se za to odloči;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma storitev tehnične pomoči;
– izjavo, da udeleženci izobraževanja,
usposabljanja, svetovanja oziroma koristniki
storitev tehnične pomoči ne bodo plačali kotizacije/participacije oziroma izjavo o višini
kotizacije/participacije posameznega udeleženca/koristnika, kolikor se za to odloči;
– predračun(i) oziroma ponudbe, ki
glasijo na izvajalca;
– dokazilo izvajalca o registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore.
Občina Tolmin bo z izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
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Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na
primer: rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovalnih storitev, ki so
financirane v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih
stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Najvišji znesek dodeljene pomoči na posameznega upravičenca v letu 2010 znaša
2.000,00 EUR.
Upravičeni stroški so naslednji:
– Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje
stroškov organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije ...).
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov udeležbe,
– potnih stroškov,
– stroškov publikacij,
– najemnin razstavnih prostorov.
– Na področju publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v
publikaciji, se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov priprave in tiska katalogov,
– stroškov vzpostavitve internetne strani.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– prispevek programa k funkcionalnosti
znanj udeleženca in uporabnost pridobljenih
znanj v praksi,
– število upravičenih udeležencev programa,
– obseg programa (število ur, obseg in
naklada publikacije …).
B) Pomoči »de minimis«
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev znaša:
4.116,00 EUR
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Pogodbe (mesa, mleka,
vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač,
lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
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– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi
družinski člani, ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
Nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo imeti
naslov oziroma sedež na območju Občine
Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije;
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05);
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev;
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– računi in dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2010 do 30. 11. 2010;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določenih v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
veljavno Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na
kmetiji;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS
Tolmin);
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja;
– dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo;
– ponudbo oziroma predračun(e) za nameravano investicijo oziroma račun(e) in
potrdila o plačilih računov;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– kopijo certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi
(v primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo);
– potrdilo za ugotavljanje davčne osnove
za akontacijo dohodnine za leto 2010.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU;
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500,00 EUR, največji pa 5.000,00 EUR
na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so:
– stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov (za skladiščenje, pripravo
proizvodov za trg, prodajo ...) za potrebe
dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in
pripadajoče opreme, gradbena in obrtniška
dela ...);
– stroški nakupa nove oziroma rabljene
opreme in naprav, vključno z računalniško
programsko opremo, za potrebe dopolnilne
dejavnosti;
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– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (publikacije – katalogi in spletišča, udeležba na forumih, tekmovanjih,
sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno,
svetovalne storitve, tržne raziskave ...);
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih, povezanih z dopolnilnimi
dejavnostmi;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– prispevek dopolnilne dejavnosti k prepoznavnosti in ohranjanju ter promociji tradicionalnih značilnosti območja občine,
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetijstvo,
– zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti,
– starost nosilca dopolnilne dejavnosti.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Višina razpisanih sredstev znaša:
5.505,15 EUR.
Predmet pomoči:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta med kmetijskimi gospodarstvi na
območju Občine Tolmin in izpolnjujejo vse
pogoje, določene s tem razpisom (v nadaljevanju: prevoznik).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevoznik mora imeti sedež na območju Občine Tolmin;
– prevoznik mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
– prevoznik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore, in izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, določene z veljavno
zakonodajo;
– prevoznik ne sme biti podjetje v težavah;
– vsa dokazila o opravljenih prevozih in
višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti na ime prevoznika in
morajo biti izdana z datumom od 1. 1. 2010
do 30. 11. 2010;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti transporta.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti, povezanih z opravljanjem transportov, ki se
prijavljajo na razpis,
– investicije, povezane z opravljanjem
transportov, ki se prijavljajo na razpis,
– prevoze, ki so financirani iz drugih javnih sredstev RS in EU.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 70% upravičenih stroškov tovornega transporta.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR, največji pa 5.000,00 EUR
na prevoznika na leto.
Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, opravljeni v času
od 1. 1. 2010 do 30. 11. 2010 na območju:
– Poljubinja in Ljubinja;
– Kneže, Temljin in Kneških Raven;
– Baške Grape.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– dejavnost transporta, je glavna dejavnost prevoznika;
– frekvenca transportov na posameznem
odročnem območju, kot je definirano s tem
razpisom;
– skupno število kilometrov, ki jih prevoznik opravi na odročnih območjih, kot so
definirana s tem razpisom, v obdobju od
1. 1. 2010 do 30. 11. 2010, in ki jih lahko
izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami;
– število odročnih območij, kot so definirana s tem razpisom, na katerih prevoznik
opravlja dejavnost transporta.
IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno
18. junija 2010, do 12. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep,
na katerega se vlagatelj prijavlja),
– obvezne priloge, ki so navedene pri
posameznem prijavnem obrazcu,
– podpisan (in v primeru pravne osebe
tudi žigosan) vzorec pogodbe, ki je priložen
posameznemu prijavnemu obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno
pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2010: Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2010: Tehnična pomoč«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2010: Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2010: Transportni stroški«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Ne glede na način vložitve, morajo vloge prispeti na Občino Tolmin najkasneje do
18. junija 2010, do 12. ure.
V primeru, da upravičenec pošilja več
vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti.
V. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo po izteku prijavnega
roka obravnavala strokovna komisija za
kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo
imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje
vlog bo potekalo 22. junija 2010 ob 9. uri.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in
meril, določenih v javnem razpisu. Komisija
lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi
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navedenih upravičenih stroškov prijavljenih
investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.
Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih
vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog
bo osem dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem
roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali
pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija
vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in
upravičene vloge pa bo komisija točkovala v
skladu z merili za ocenjevanje vlog, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog
razdelitve sredstev.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi
sredstev bo pristojni organ občinske uprave
izdal upravičencem sklepe komisije o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih
stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami komisije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
s sklepom komisije pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
V primeru ukrepov, razpisanih na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, upravičenec pred izdajo sklepa o
odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostmi oziroma naložbo, za katera so sredstva
namenjena.
Zoper odločitev komisije lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih (8)
dni od dneva vročitve sklepa upravičencu.
Odločitev župana je dokončna.
Z izbranimi kandidati na razpisu bodo
sklenjene pogodbe, v kateri bodo urejene
medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tolmin in upravičencem ter podrobnejši
pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev,
dodeljenih po tem razpisu, opravljata pristojni
organ občinske uprave in komisija, namenskost in smotrnost porabe pa lahko ugotavlja
tudi Nadzorni odbor Občine Tolmin.
V primeru nenamenske porabe sredstev
bo prejemnik sankcioniran v skladu z določili
21. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin.
Komisija bo po odpiranju vlog resničnost
podatkov vzorčno preverila na terenu.
VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri
kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o
javnem razpisu
Brezplačna razpisna dokumentacija je
od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem roku
vlagatelji lahko dvignejo v tajništvih Občine
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z
javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo
pri Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30, vsak
delovni dan, od 8. do 14. ure, ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tolmin.si.
Občina Tolmin
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Na podlagi Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 1/2008), Mestna občina Velenje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področjih socialnega in
zdravstvenega varstva v Mestni občini
Velenje v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti s področja socialnega varstva in
– programi in/ali projekti s področja zdravstvenega varstva.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v
prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva
opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Mestni
občini Velenje oziroma ne glede na sedež,
če je program dejavnosti zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane Mestne občine
Velenje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon
o društvih (za društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk
občanov Mestne občine Velenje.
III. Razpisni rok: razpis se prične 28. maj
2010 in se zaključi 28. junij 2010.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) poročilo za leto 2009 in program dela
za leto 2010,
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c) podpisan vzorec pogodbe.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 28. junija 2010 (velja datum poštnega žiga), na
naslov: Mestna občina Velenje – sprejemna
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov v letu 2010«.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2009 razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 1. 7.
2010, ob 9. uri, v prostorih Mestne občine
Velenje (V. nadstropje, soba št. 70a). Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge,
bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot
nepopolna.
VI. Osnovna merila za izbor: izbrani programi in/ali projekti bodo sofinancirani iz planiranih proračunskih sredstev za socialno
varstvo za leto 2010 na podlagi Pravilnika o
kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 01/08), ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev: za
izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 8.000,00 EUR.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v letu 2010. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov
v letu 2010.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30
dni po zaključku razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: 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 naslovu: Mestna občina Velenje
– sprejemna pisarna (kletni prostori, soba
št. 10), Titov trg 1, Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan, na tel. 03/89-61-681 (Nevenka
Lempl), ali po elektronski pošti: nevenka.lempl@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja
bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi).
Mestna občina Velenje
Št. 300-0008/2010
Ob-3531/10
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, na podlagi Zakona o javnih finan-

cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJPT, 14/07
– ZSPDPO in 109/08), sprejetega Odloka
o proračunu Občine Sevnica za leto 2010
(Uradni list RS, št. 106/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 25/09 – UPB, 41/09) objavlja
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
v letu 2010 (povzetek)
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Sevnica s
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki
so se izvajali v razpisnem obdobju od 1. 9.
2009 do 31. 8. 2010 na območju Občine
Sevnica za naslednje ukrepe Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih,
odpiranja novih delovnih mest, podjetniško
svetovanje, pogodbena obrestna mera in
promocija izdelkov in storitev.
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev, namenjenih za izvedbo javnega
razpisa, je 214.000 EUR in so zagotovljena
na posameznih proračunskih postavkah.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa. Na razpis se lahko
prijavijo samostojni podjetniki, mala ter srednja podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost
na območju Občine Sevnica ter za ukrep
odpiranja novih delovnih mest tudi velika
podjetja, občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register
Slovenije in podjetja, ki so pri pristojnem
sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni
register.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2010, za
ukrep nova delovna mesta 2010 do vključno
2011, za ukrep pogodbene obrestne mere
2010, 2011, 2012 do vključno 2013.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 31. 8. 2010, na naslov:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti
oddane s priporočeno pošto najpozneje
31. 8. 2010 (datum poštnega žiga na dan
31. 8. 2010).
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo po končanju razpisa v prostorih Občine Sevnice odprla vloge. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja vlog.
Celoten javni razpis in razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem
listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Maji Šušterič ali Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-262
oziroma 07/81-61-233, e-mail: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obcina-sevnica.si, vsak delovni dan, v času
od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Št. 330-79/2010
Ob-3533/10
Na podlagi 7. in 53. člena 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 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)
in Odloka o proračunu občine Krško za leto
2010 (Uradni list RS, št. 8/10) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,
javni razpis
za sofinanciranje programov društev na
področju kmetijstva v Občini Krško
v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja in programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,
– informiranje in podajanje vsebin povezanih z razvojem podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju.
Podpora je namenjena za izvedbo:
– izobraževalnih vsebin splošnega pomena (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikatov, okrogle mize, krožki,
strokovne ekskurzije, prenos znanj domače
obrti in ohranjanje običajev);
– predstavitev in promocija dejavnosti
društva (zloženke, različne publikacije, objave v medijih);
– organizacija in predstavitev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali
mednarodnega pomena;
– materialnih stroškov, najem prostorov.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo registrirana
stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva,
združujejo kmetijske pridelovalce na območju Občine Krško in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– delujejo na območju občine in regije,
– so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonodajo, ki jo
zahteva Zakon o društvih,
– izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih
ali mednarodnih virov.
3. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva
so zagotovljena v proračunu za leto 2010 v
okvirni višini 15.000 EUR, na proračunski
postavki – 5002 – 4120.
4. Rok za črpanje sredstev: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2010,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje
programa dela društva:
a) število članov društva,
b) program dela društva.

Višino dodeljenih sredstev se določi na
osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci lahko pridobijo največ do
50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa.
6. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane
dokumentacije:
1. Prijavni obrazec, izjava o št. članov.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2010,
potrjen na občnem zboru društva.
4. Pregledno realizacijo programa za leto
2009, potrjeno na občnem zboru društva.
5. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
6. Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev
državnih in mednarodnih javnih razpisov.
Občina sofinancira programe dela lokalnega in regionalnega društva ter izvedbo
strokovnih vsebin v obdobju od zaključka
javnega razpisa v letu 2009 do zaključka
javnega razpisa za leto 2010.
7. Rok in mesto oddaje vlog
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
24. 9. 2010, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in Ne odpiraj« Javni razpis – Programi
društev na področju kmetijstva«.
8. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško s
sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni
od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo izplačana v
letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
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Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka.
Zahtevek, poročilo o vsebini izvedbenega programa in pogodba morata biti dostavljeni na Občino Krško najkasneje do 12. 11.
2010.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Krško za leto
2010.
10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.
krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni, od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 478-158/2009
Ob-3552/10
Občina Izola, Urad za okolje in prostor,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
župan Tomislav Klokočovnik (v nadaljevanju: Občina), v skladu z Zakonom 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; v nadaljevanju: uredba),
Odlokom o dodelitvi stavbne pravice na zemljiščih v lasti Občine Izola (Uradne objave
Občine Izola, št. 17/07) in na podlagi Javnega poziva za oddajo ponudb za pridobitev
stavbne pravice v Občini Izola po metodi
zbiranja ponudb, vabi zainteresirane ponudnike, oddajo svojo ponudbo za pridobitev
stavbne pravice v Občini Izola
javni razpis
za podelitev stavbne pravice
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega razpisa za podelitev stavbne pravice
Predmet javnega razpisa so nepremičnine, kot sledi:
A) Območje zazidalnega načrta Kajuhova – hudournik Morer:
i) Na zemljišču s parcelno številko
1801/7, k.o. Izola – v izmeri 802 m2 (na
gradbeni parceli je možna gradnja poslovnega objekta s tlorisno površino 9,20 x 34 m,
pri čemer je etažnost K+P+1).
ii) Na zemljišču s parcelno številko
2589/2, k.o. Izola – v izmeri 2.263 m2 (na
gradbeni parceli je dopustna gradnja proizvodno uslužnostnega objekta E na delu
gradbene parcele 3 in avtopralnice. Tlorisna
površina proizvodno uslužnostnega objekta
je 42 x 30 m, pri čemer je etažnost P+2 z
atrijsko zasnovo. Tlorisna površina avtopralnice je 17 x 8 m, etažnost P).
iii) Na delu zemljišča s parcelno številko
2589/1 – v izmeri približno 1.000 (na gradbeni parceli je dopustna gradnja proizvodno
uslužnostnega objekta E na delu gradbene parcele 3. Tlorisna površina objekta je
42 x 12 m, etažnosti P+2).
iv) na delu zemljišča s parcelno številko
2589/1 k.o. Izola – v približni izmeri 2.500 m2
(na gradbeni parceli 9 in delu gradbene parcele 8 je dopustna gradnja poslovno stano-
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vanjskega objekta, tlorisne površine 72 x 24
m, etažnosti (K) + P ob Prešernovi cesti in
maks (K)+P+2 ob notranji cesti na JV.
B) Območje OPPN CMI živilska industrija ob Južni cesti
i) na delu zemljišča s parcelnimi številkami del 2612, 2619/1, del 2621/3, del
2620/1, 2635/1, del 2617/1 in 2510/18, vse
k.o. Izola – v približni izmeri 9.000 m2 (območje urejanja A je namenjeno proizvodni
dejavnosti živilske predelovalne industrije z
drugimi sorodnimi in komplementarnimi programi s pripadajočo komunalno infrastrukturo. Na gradbeni parceli št. 1 je predvidena
gradnja proizvodnih hal živilske industrije s
skladišči, s spremljajočimi tehničnimi, servisnimi, energetskimi, pisarniškimi in prodajnimi prostori, maksimalna višina objektov je
11–12 m nad koto pritličja, vendar ne sme
presegati višine 43 m n.m. Kota pritličja je
pogojena s prometnim priključkom. Etažnost
objektov je znotraj maksimalnega višinskega gabarita gradbene meje in je do (K)+P+1
– proizvodni prostori ali do (K)+P+2+M – pisarniški prostori.
3. Izhodiščna cena:
– v območju zazidalnega načrta Kajuhova – hudournik Morer znaša višina nadomestila 8,86 EUR/m2;
– v območju OPPN CMI živilska industrija ob južni cesti znaša višina nadomestila
6,2 EUR/m2.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno
ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno
stroko.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega
davka na dodano vrednost oziroma davka
na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za
izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo nadomestila za stavbno pravico
v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice predstavlja bistveno
sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z
29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
4. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je podelitev stavbne pravice na zgoraj navedenih
nepremičninah, in sicer za dobo 30 let od
sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne
pravice. Stavbna pravica na nepremičnini
bo podeljena ponudniku, za katerega bo
imenovana Komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo
moral skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne
pravice v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati
vplačano varščino.
Po plačilu celotnega nadomestila in po
poravnanih vseh stroških se bo pridobitelju stavbne pravice nepremičnina izročila
posest s pravico vpisa stavbne pravice na
podeljeni nepremičnini v pristojni zemljiški
knjigi.
Pridobitelj stavbne pravice bo poleg ponujenega nadomestila dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju
in stroške vknjižbe stavbne pravice na svoje
ime.
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5. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po telefonu 05/660-0200, kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov kristina.povalec@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem
dogovoru s Poooblaščeno za vodenje UOP
Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov barbara.miklavc@izola.si.
6. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene za posamezen predmet podelitve stavbne pravice na račun Občine Izola, TRR št. 01240-0100006381, sklic:
00 4783902007. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu
pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe o ustanovitvi stavbne
pravice v roku 30 dni od poziva, se vplačana
varščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s
potrdilom o plačilu varščine.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za podelitev stavbne pravice nepremičnine pod
točko »A-i, A-ii, A-iii, A-iv, B-i«, najpozneje
do 14. 6. 2010 do 24. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v
delovnem času mogoče oddati tudi osebno
na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje
8, Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
7. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom o
vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
8. Postopek po odpiranju ponudb: javno
odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 16. 6.
2010 ob 15.30 v sejni sobi Urada za oko-

lje in prostor, Postojnska ulica 3, Izola, 2.
nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo upoštevala.
9. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine Občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
10. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
podelitve stavbne pravice na nepremičninah
in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Št. 322-3/2010-1
Ob-3566/10
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 02/04), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in
Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na
Krki, za leto 2010 (Uradni list RS, št. 14/10)
objavlja Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki,
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
in projektov v Občini Kostanjevica
na Krki za leto 2010
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje prireditev
in projektov turističnih in drugih društev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v
Občini Kostanjevica na Krki in promocija
kraja ter vplivajo na turistični razvoj, večjo
prepoznavnost celotne občine in se bodo
izvajali v letu 2010.
3. Vlagatelji in pogoji sofinanciranja
Upravičenci do sredstev tega razpisa so
društva, ki delujejo na področju turizma in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kostanjevica na
Krki,
– so registrirana in poslujejo v skladu z
Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na
območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– aktivno delujejo vsaj 6 mesecev pred
objavo razpisa,
– so organizatorji prireditve, ki je predmet
prijave na ta razpis.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki prijavljajo
prireditve oziroma projekte, ki so več kot
50% sofinancirani iz drugih virov občinskega
proračuna.
4. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov, je zagotovljena v proračunu za leto 2010, in sicer v
višini 4.148,00 EUR, na proračunski postavki 5521 – Razvojne aktivnosti na področju
turizma. Sredstva se delijo na podlagi meril,
ki so sestavni del tega razpisa.
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so:

– Upravičeni projekti za sofinanciranje

1. izdaja promocijskega materiala (katalogi, zloženke, turistični spominki, zemljevidi, drugo),
2. označitev pohodnih poti,
3. označitev kolesarskih poti,
4. postavitev informativnih tabel,
5. organizacija ocenjevalne akcije za najlepše urejeno vas,
6. organizacija čistilne akcije in urejanje
okolja na območju občine,
7. organizacija prireditev, ki ohranjajo in
promovirajo kulturno dediščino ter ljudske
običaje,
8. organizacija dobrodelnih prireditev,
9. organizacija strokovnega ocenjevanja
domačih proizvodov (vino, mesni izdelki,
kruh, pecivo).
Za prijavo na razpis se upoštevajo podatki tekočega leta.
5. Rok za prijavo in oddajo vlog
Razpisni rok za oddajo vlog za sofinanciranje navedenih prireditev in projektov je
do vključno 20. junija 2010.
Naslov za pošiljanje: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj – javni razpis za turizem«.
6. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Strokovna komisija, ki jo z odločbo
imenuje župan, bo prispele vloge odpirala,
obravnavala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 dni po zaključenem razpisnem roku. Odpiranje vlog ne
bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo, v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana
v skladu z določili pogodbe.
7. Rezultati javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije
odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Kostanjevica na Krki s
sklepom, v roku 30 dni od zaključka razpisa. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi
k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku 8
dni od prejema sklepa ne vrne podpisane
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo, v roku 8 dni od prejema
sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se po-

šlje priporočeno po pošti na naslov Občine
Kostanjevica na Krki. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
8. Informacije: razpisna dokumentacija je
od dneva objave razpisa v Uradnem listu do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si, ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo na Občini Kostanjevica na
Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica
na Krki. Dodatne informacije posreduje Karla Gašpar, tel. 08/20-50-618, e-pošta: karla.
gaspar@kostanjevica.si, v času uradnih ur.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 331-2/2010
Ob-3591/10
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), Pravilnika o
sofinanciranju programov na področju kme-
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tijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07)
ter Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 15/10), Občina
Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju kmetijstva v Občini Trebnje
v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa: Občina
Trebnje (v nadaljevanju> občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva
v občini za leto 2010, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v
kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in 1998/2006.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2010 v okvirni višini 107.500 EUR.

Ukrepi (po pravilniku):
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Ukrep 1)
1a Naložbe v gradnjo, nakup ali izboljšanje nepremičnin

42.500 EUR
5.000 EUR

1b Nakup strojev in opreme

20.000 EUR

1c Naložbe v zemljišča

17.500 EUR

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (Ukrep 3)
3. Zagotavljanje tehnične pomoči (Ukrep 4)

2.500 EUR
36.500 EUR

4. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Ukrep 5)

6.000 EUR

5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (Ukrep 6)

10.000 EUR

6. Štipendiranje na področju kmetijstva (Ukrep 9)

8.000 EUR.

3. Ukrepi
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – (Uredba komisije (ES)
št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb
v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki spadajo v naslednje sektorje:
mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino,
sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline
in grmovnice, semena in ostali semenski
material. S tem ukrepom se želi spodbuditi
naložbe v higieno in dobro počutje živali,
pridelovanju okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev.
Upravičenci:
– nosilci kmetijskega gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
občine;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na
območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, pri-

vezov 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 izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev;
– stroški prve postavitve oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– 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 nakupa in postavitve opreme ali
obnova namakalnih sistemov;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev;
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti: stroški strojnih storitev;
– agromelioracijska dela, ki ne pomenijo
posega v prostor (za površine nad 0,3 ha);
– postavitev večletnih nasadov: postavitev proti točne zaščite (za registrirane trajne
nasade nad 0,3 ha površine in 0.1 ha za
jagodičje).
Podpore se ne dodelijo za:
– DDV,
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– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– nakupe traktorjev,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– načrt namakanja,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Finančne določbe:
– do 40% upravičenih stroškov brez
DDV,
– predmet sofinanciranja so investicije
do predračunske vrednosti 20.000 € brez
DDV,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 200 €, najvišji znesek pomoči dodeljen
s strani občine posamezni kmetiji ne sme
preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh
proračunskih let,
– največji znesek pomoči za urejanje
kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov, oziroma največ do 1.000 € na
hektar kmetijskega zemljišča,
– najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – (12. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da zavarujejo svoje posevke pred elementarnimi nesrečami, da s
tem zmanjšajo posledice in tveganja, ki jih
na posevkih naredijo naravne nesreče ter
zmanjšajo izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev in imajo
površine in sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Sofinancira se zavarovalna premija v
tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
in ribištva za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 113/09). K vlogi mora upravičenec priložiti zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2010 in sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje
v letu 2010.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij.
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Merilo za ocenjevanje: ali vsebina vloge
ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
Finančne določbe:
Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje živali za primer bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 1.000 € na upravičenca
na leto.
Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov
transporta z odročnih krajev (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in
88. Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi pokrivati operativne
stroške tovornega transporta na odročnih,
razpršenih območjih občine.
Upravičenci:
Subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec (izvajalec) transporta mora:
– predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj,
– predložiti seznam lokalnih odročnih
prog, z navedbo razdalj in število prevozov
letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
Operativni stroški tovornega prevoza/km
v odročnih krajih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči do 50%
upravičenih stroškov za prevoz.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči
– (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom
pridobivanje novih znanj za zagotavljanje
ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščanja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva;
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki so vpisni v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske
površine na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod prvo in drugo alineo
prejšnjega odstavka, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela
in seznam članov, upravičenci pod tretjo alineo pa ustrezna dokazila.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Upravičeni stroški:
a) stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem go-

spodarstvu: stroški organiziranja in stroški
programov usposabljanja;
b) za nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom se
upoštevajo le stroški dela najete delovne
sile v obliki medsosedske pomoči;
c) stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot so to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje, stroški organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, materialni stroški priprave
in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja
pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na
tekmovanjih do vrednosti 42 € /nagrado, vendar ne več kot 84 € za posameznika;
d) stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani,
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES)
št. 510/2006 in št. 1493/1999;
e) stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake
možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje
stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
in podobno.
Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– kadar je tehnična pomoč namenjena
upravičencem za dejavnost predelave in
trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upoštevajo določila pravila »de minimis«.
Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87
in 88. Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter
realizacijo poslovnih idej članov kmečkega
gospodinjstva. Namenjen je investicijam, ki
so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti,
in sicer:
– predelavi kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč …),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezanih s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
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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.
Splošni pogoji upravičenosti:
– 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 (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj
naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo
objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih
(vsi računi in dokazila o plačilih se morajo
glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
v primerih, da je kmetija vključena v sistem
DDV, mora biti vlagatelj (nosilec) davčni zavezanec),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– stroški nakupa nove opreme in strojev,
razen traktorjev,
– stroški promocije,
– splošni stroški.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Finančne določbe:
– najvišji delež dodeljene pomoči znaša
do 50% upravičenih stroškov (brez DDV)
investicije za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti,
– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
Ukrep 9: Štipendije na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov srednjih kmetijskih šol,
naslednikov kmetij in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izjava lastnika kmetije, da bo prosilec
prevzemnik kmetije,
– izjava, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o šolanju.
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske
dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na
družinskega člana.

Upravičenci:
– udeleženci izobraževanja poklicnih in
srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za
naslednike kmetij.
Finančna določbe:
– Višina štipendije se letno usklajuje z
višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz
občinskega proračuna in bo določena na
podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila
prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega
uspeha posameznega kandidata, vendar ne
več kot 120 €/mesec.
4. Vsebina vloge
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na
sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem
obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva v Občini Trebnje za leto
2010«, ki ga dobijo na Občini Trebnje, v
sprejemni pisarni (soba št. 2), na oddelku za gospodarstvo ali na internetni strani,
http://www.trebnje.si/.
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog
in predvideti višino potrebnih sredstev ter
vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe,
določene v tem razpisu.
5. Obravnava vlog in postopek odobritve
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani Občine Trebnje, http://www.
trebnje.si/.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavržene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Komisija bo opravila pregled prispelih
vlog in pripravila predlog prejemnikov pomoči. Komisija lahko sorazmerno zmanjša
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010 ali zaradi večjega števila
zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev
v proračunu občine. Komisijo sestavljajo
člani odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
pri Občinskem svetu Občine Trebnje. O
dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na
predlog strokovne komisije, župan Občine
Trebnje s sklepom. Medsebojne obveznosti
med Občino Trebnje in upravičencem se
uredijo s pogodbo.
6. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu, vsak delovni dan,
na tel. 07/348-11-38 (Silva Slak), e-naslov:
silva.slak@trebnje.si, ali v prostorih občinske uprave Trebnje, Oddelek za gospodarstvo, II. nadstropje, pisarna št. 20.
7. Rok, do katerega morajo biti vložene
vloge: vloge morajo biti oddane do 30. 6.
2010, oziroma za ukrep št. 9 najpozneje do
17. 9. 2010.
Občina Trebnje
Ob-3601/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Št.

42 / 28. 5. 2010 /

Stran

1299

javni razpis
za sofinanciranje obogatitvenih
dejavnosti za predšolske otroke iz
javnih vrtcev MOL v letu 2010
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz
MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni
kurikul posameznega vrtca in jih vrtec izvaja
občasno. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih.
V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:
a) organizacija in izvedba vsebin s področja ekologije,
b) organizacija in izvedba aktivnosti s področja naravoslovja in eksperimentiranja,
c) spodbujanje vsebin vezanih na umetnost (likovne, oblikovalske, glasbene, plesne dejavnosti, ljudski običaji),
d) projekti sodelovanja med vrtci in OŠ
ter društvi in organizacijami v ožjem in širšem okolju v MOL,
e) spodbujanje jezikovne dejavnosti v
predšolskem obdobju,
f) spodbujanje gibalno športnega razvoja
v predšolskem obdobju,
g) organizacija in izvedba lutkovnih predstav.
II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci iz
Mestne občine Ljubljana.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi
temami v predmetu razpisa;
– obogatitvene dejavnosti morajo biti izvedene do 31. 12. 2010;
– dejavnosti načrtujejo in izvajajo strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli
Kurikula za vrtce;
– možnost vključitve v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanjih strokovnjakov, vendar mora biti nosilec dejavnosti
vzgojitelj in ne zunanji sodelavec;
– obogatitvene dejavnosti se za otroke
izvajajo brezplačno. Dodatne stroške, ki so
vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča
vrtca, npr. kulturne prireditve, obisk živalskega vrta, drsanje, plavanje, smučanje (vstopnina, prevoz, smučarska karta………..) lahko plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno
otrokom, za katere starši stroškov ne morejo
kriti, zagotoviti brezplačno udeležbo;
– zaprošena vrednost sofinanciranja s
strani MOL, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka za predšolsko
vzgojo ne sme presegati 450 EUR za posamezno vlogo;
– posamezni vrtec kot celota (in ne posamezna enota) se lahko prijavi na ta sklop
sofinanciranja z največ 4 vlogami, v nasprotnem primeru bodo pri odpiranju upoštevane
prve 4 odprte vloge iz ovojnice;
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL.
IV. Merila za izbor vlog
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije.
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Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje,
izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril
se nahajajo v razpisni dokumentaciji za
vsako posamezno razpisno področje posebej.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji vseh sedmih razpisanih tem
obogatitvenih dejavnosti znaša 42.000 €.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da
se razpoložljiva sredstva spremenijo.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva za leto 2010 morajo
biti porabljena do 31. 12. 2010.
VII. Rok za predložitev vlog in način
predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001
Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno
14. 6. 2010 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji
strani levo zgoraj mora biti naveden naziv
in naslov vlagatelja.
Obvezno morajo biti vse vloge vrtca
(do 4 vloge) poslane skupaj v eni zaprti
ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2010
– »Ne odpiraj – vloge: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot
formalno popolna:
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– pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL,
ki je razpisan za posamezno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo
16. 6. 2010. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 3 dni ustrezno dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predlogov
področne strokovne komisije po pooblastilu
župana MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bo področna strokovna komisija
na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot
neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa najkasneje do 30. 6. 2010.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani MOL: http://www.ljubljana.
si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na
naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje),
Resljeva 18, Ljubljana, soba 108.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer pri Violeti Logar, tel. 306-40-18,
e-pošta: violeta.logar@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi
za podrobnejša navodila o izpolnjevanju
razpisne dokumentacije bo v torek, 1. 6.
2010, ob 9. uri v banketni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas kontaktirajte preko zgornjega
e-naslova.
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Ob-3491/10
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poljanska cesta 31,
Ljubljana, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
A/ Stanovanja na Jesenicah
1) Stanovanje št. 8, v 4. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala
Tita 85, 4270 Jesenice, v izmeri 52,72 m2,
vpisano v vložek št. 2130/8, k.o. Jesenice,
ID št. stanovanja 2175-9-8.
Izklicna cena: 52.500,00 EUR.
2) Stanovanje št. 5, v mansardi stanovanjske stavbe na naslovu Savska cesta 4,
Slovenski Javornik, 4270 Jesenice, v izmeri
52,40 m2, vpisano v vložek št. 2324/5, k.o.
Jesenice, ID št. stanovanja 2175-2540-5.
Izklicna cena: 29.800,00 EUR.
3) Stanovanje št. 7, v 3. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta talcev 7b,
4270 Jesenice, v izmeri 50,78 m2, vpisano
v vložek št. 496/7, k.o. Koroška bela, ID
št. stanovanja 2178-498-7.
Izklicna cena: 47.500,00 EUR.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
B/ Stanovanjska stavba z zemljiščem
1) Stanovanjska stavba z zemljiščem na
naslovu Ciringa 4, 2201 Zgornja Kungota,
ki se nahaja na parc. št. 441/4, k.o. Ciringa,
vpisana v vložku 145, iste k.o., v skupni površini 142,90 m2.
Kupec z nakupom prevzame tudi obveznost sanacije objekta skladno z odločbo
Inšpektorata za okolje in prostor, Območna
enota Maribor št. 06122-1856/2009-5218/9
z dne 13. 4. 2010.
Izklicna cena: 14.800,00 EUR.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
C/ Stanovanja v Trbovljah
1) Stanovanje št. 7, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Vodenska cesta 9, 1420 Trbovlje, v izmeri 47,20 m2.
Etažna lastnina še ni vzpostavljena. Stanovanjska stavba se nahaja na parc. št. 302.s,
k.o. Trbovlje, vložek št. 887, iste k.o.
Izklicna cena: 14.900,00 EUR.
2) Stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Vodenska cesta 43,
1420 Trbovlje, v izmeri 41,26 m2. Stanovanju pripada tudi shramba in drvarnica. Etažna lastnina še ni vzpostavljena. Stanovanjska stavba se nahaja na parc. št. 823/33,
k.o. Trbovlje.
Izklicna cena: 12.200,00 EUR.
3) Stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Vodenska cesta 45,
1420 Trbovlje, v izmeri 49,08 m2. Stanovanju pripada tudi shramba in drvarnica. Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostav

ljena, podan pa je predlog. Stanovanjska
stavba se nahaja na parc. št. 192/57.s, k.o.
Trbovlje.
Izklicna cena: 12.900,00 EUR.
4) Stanovanje št. 6, v 2. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Vodenska cesta 47,
1420 Trbovlje, v izmeri 31,82 m2. Etažna
lastnina še ni vzpostavljena. Stanovanjska stavba se nahaja na parc. št. 823/3 in
1761/1, obe k.o. Trbovlje.
Izklicna cena: 10.200,00 EUR.
5) Stanovanje št. 12, v 3. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Vodenska cesta
47, 1420 Trbovlje, v izmeri 29,76 m2. Etažna lastnina še ni vzpostavljena. Stanovanjska stavba se nahaja na parc. št. 823/3 in
1761/1, obe k.o. Trbovlje.
Izklicna cena: 10.150,00 EUR.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
II. Ogled nepremičnin in način poteka
javne dražbe:
Ogled nepremičnin bo možen:
Za nepremičnine pod točko A/ na kraju
samem dne 9. 6. 2010 od 10. do 11. ure
(kontaktna oseba: ga. Ažman, tel. 031/711662).
Za nepremičnine pod točko B/ na kraju
samem dne 10. 6. 2010 ob 10. uri (kontaktna oseba: g. Gerdej, tel. 02/82-165-00).
Za nepremičnine pod točko C/ na kraju
samem dne 10. 6. 2010 od 9. do 12. ure
(kontaktna oseba: g. Ajkunič, tel. 041/667548).
Izvedba javne dražbe:
Javna dražba za nepremičnine pod točkami A/, B/ in C/ se bo izvedla: dne 17. 6.
2010 ob 10. uri v poslovnih prostorih Stanovanjsko podjetje d.o.o., Industrijska ulica
2 a, Jesenice.
Javna dražba se bo izvedla v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
55/09 Odl. US: U-I-294/07-16) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek
javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč
ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu »videno–
kupljeno« in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene je po
500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti
na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti
fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v
višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja d.o.o. številka:
02470-0018512574 sklic: 01 (za nepremičnine pod točko A/ od 1–3 in pod točko C/ od
1–5 dodajte še zaporedno številko, glede na
to za katero nepremičnino vplačujete kavcijo, npr. 01-1-3, če vplačujete za stanovanje
pod A/, zap. št. 1 ali 01-3-5, če vplačujete za

parkirno mesto pod C/, zap. št. 5). Kavcija
mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom
javne dražbe. Premalo vplačana kavcija se
bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo kavcije;
2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Kavcija se bo neuspelim
dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15
dni po zaključku javne dražbe na njihov
transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
ponudnik obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca
prejme kopijo prodajne pogodbe, podpisano
s strani vseh pogodbenih strank. Kupnina
se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega
zneska – kupnine in davščine, prejme kupec
original prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogod-
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be. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Vračunana kavcija v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil.
Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot
skesnino.
Davčne dajatve in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani
kupec.
VI. Ustavitev postopkov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.
v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
javnim skladom začeti postopek predaje
nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe,
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo.
Pravno opozorilo
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne vrne vplačane kavcije, če dražitelj
ni uspel na javni dražbi, vendar pa prispe
s strani enega izmed vplačnikov kavcije
za isto nepremičnino v roku 5. delovnih
dni po zaključku javne dražbe na naslov
Stanovanjskega podjetja, d.o.o., Ob Suhi
19, 2390 Ravne na Koroškem, ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava,
dana pod materialno (odškodninsko) in
kazensko odgovornostjo, da je v času od
razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do
izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge
vplačnike kavcije.
Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe
in prekine sklenitev pravnega posla, če je
dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so
nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.
Vplačnik kavcije, ki je kavcijo izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane kavcije spodbija v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve
sodišča upravičen do vpogleda v izjavo na
podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve
vplačane kavcije.
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o.
Št. 202/2010
Ob-3492/10
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 14600/2007), 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
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št. 84/07 in št. 94/07), Statuta Občine Ig
(Uradni list št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa 5. redne seje Občinskega sveta Občine
Ig z dne 28. 3. 2007 in sklepa Komisije za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Ig z dne
12. 5. 2010, objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo nepozidanih stavbnih zemljišč, parcele št. 618/2 – ekstenzivni sadovnjak – 475 m2, št. 618/3 – ekstenzivni sadovnjak – 838 m2 in št. 618/4 – ekstenzivni
sadovnjak – 1471 m2, ki so vse vpisane pri
vl. št. 681, k.o. 948 Iška vas.
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig,
Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300,
faks 01/28-02-322, e mail: obcina-ig@siol.
net.
2. Opis predmeta prodaje: nepozidana
stavbna zemljišča s parcelnimi številkami
618/2, št. 618/3 in št. 618/4, vse k.o. Iška
vas. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 22. 4. 2010, velja za navedene parcele dolgoročni plan občine in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Ig (UL SRS št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 70/98,
23/00) ter Odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje Občine Ig (UL SRS
št. 4/85, 3/90, in Uradni list RS, št. 40/92,
5/93, 70/98, 12/99, 23/00, 26/04). Oznaka
prostorske enote parcel je VS 15/1 Iška vas,
osnovna namenska raba parcel je S-območje stanovanj, in sicer je opredeljeno kot območje za gradnjo družinskih stanovanjskih
hiš, vaška jedra.
3. Izklicna cena za nepremičnin parc.
št. 618/2 znaša 100,00 EUR/m2 + 20% DDV,
skupaj tako 120,00 EUR/m2, kar znese za
parcelo št. 618/2, ob velikosti parcele 475
m2 neto znesek kupnine v višini 47.500,00
EUR + 20% DDV v znesku 9.500,00 EUR,
skupaj tako znaša izklicna cena za navedeno parcelo znesek kupnine v višini
57.000,00 EUR z vključenim 20% DDV; za
parcelo št. 618/3, znaša 110,00 EUR/m2
+ 20% DDV, skupaj tako 132,00 EUR/m2,
kar znese za parcelo št. 618/3, ob velikosti
parcele 838 m2, znese neto znesek kupnine 92.180,00 EUR + 20% DDV v znesku
18.436,00 EUR, skupaj tako znaša izklicna
cena za navedeno parcelo znesek kupnine
v višini 110.616,00 EUR, z vključenim 20%
DDV; in za parcelo št. 618/4, znaša 110,00
EUR/m2 + 20% DDV, skupaj tako 132,00
EUR, kar znese za parcelo št. 618/4 ob
velikosti parcele 1471 m2, neto znesek kupnine v višini 161.810,00 EUR + 20% DDV
v znesku 32.362,00 EUR, skupaj tako znaša
izklicna cena za navedeno parcelo znesek
kupnine v višini 194.172,00 EUR z vključenim 20% DDV.
4. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 16. 6. 2010, v prostorih
Občine Ig, in sicer ob 15. uri, za parcelo
št. 618/2, ob 15.20, za parcelo št. 618/3,
in ob 15.40, za parcelo št. 618/4, vse k.o.
Iška vas.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno,
kot je navedena v 3. točki za posamezno
parcelo, za znesek najmanj 1.000,00 EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odsto-

pil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem
roku je bistveni element pravnega posla.
Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto,
varščina pa zapade v korist prodajalca.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v
zvezi z nakupom ter prenosom lastninske
pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno
zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost
vpis lastninske pravice na svoje ime ter
kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo
sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati
varščino v višini 10% cene, torej znesek
5.700,00 EUR, za parcelo št. 618/2, znesek 11.061,00 EUR, za parcelo št. 618/3,
in znesek 19.417,00 EUR, za parcelo
št. 618/4, vse k.o. Iška vas. Vsa plačila
se izvedejo na račun prodajalca Občine
Ig, številka računa 01237-0100000320 00
722100, s pripisom javna dražba in navedbo parcelne številke, za katero kupec
vplačuje varščino. Kupec se mora na javni
dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo
vse fizične osebe in pravne osebe, ki se
izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega
računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo s predmetom
pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez
Miklič, in sicer dne 9. 6. 2010, ob 10. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventualno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 41/2010
Ob-3538/10
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov
v najem (MUV, št. 10/09) in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, št.: 35210-90/2010 z dne 14. 5.
2010, objavlja
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javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnih
prostorov v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
II. Predmet oddaje v najem so nezasedeni poslovni prostori v Mariboru:
1. Glavni trg 24, v skupni izmeri
127,32 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
8. 6. 2010, od 9. do 9.30,
c) izklicna mesečna najemnina: 1.042,44
EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 6.254,65 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
2. Gosposka ulica 7, v skupni izmeri
92,20 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska, mirna
storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev) ali slaščičarne in kavarne (šifra dejavnosti 56.103 – Standardna klasifikacija dejavnosti, za katero prostor nima potrebnih
soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov
ter je za njihovo pridobitev na lastne stroške
zadolžen in odgovarja uspeli dražitelj/najemnik. V primeru, da najemnik v roku usposobitve ne uspe pridobiti prej navedenih listin
in v poslovnem prostoru ne prične oziroma
ne more pričeti z opravljanjem dejavnosti in
mu najemno razmerje preneha, najemodajalec zadrži plačano 6 mesečno najemnino, če se pogodbeni stranki ne dogovorita
drugače),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
8. 6. 2010, od 9.35 do 10. ure,
c)
izklicna
mesečna
najemnina:
869,07 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 5.214,45 EUR,
f) rok usposobitve od podpisa najemne
pogodbe je za dejavnosti trgovska neživilska ali mirna storitvena 2 meseca ter 6 mesecev za dejavnost slaščičarne in kavarne.
3. Gosposka ulica 26 in 28, v skupni izmeri 153,75 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
8. 6. 2010, od 10. do 10.30,
c)
izklicna
mesečna
najemnina:
1.306,73 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 7.840,40 EUR,
f) rok usposobitve je 3 mesece od podpisa najemne pogodbe.
4. Partizanska cesta 18, v skupni izmeri
181,33 m2, ulični;
a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
8. 6. 2010, od 10.45 do 11.15,
c)
izklicna
mesečna
najemnina:
1.138,74 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 6.832,42 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe.
5. Partizanska cesta 31, v skupni izmeri
36,55 m2, ulični;

a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
8. 6. 2010, od 11.30 do 11.45,
c)
izklicna
mesečna
najemnina:
218,16 EUR,
d) znesek višanja: 20,00 EUR,
e) varščina: 1.308,97 EUR,
f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa
najemne pogodbe.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene z
najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po
končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od
najema.
IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in
čas oddaje v najem:
– Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v
podnajem.
– Najemnik je poleg najemnine dolžan
za poslovni prostor plačevati tudi druge
stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške v
zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi
za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem prostoru (individualni obratovalni
stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča ter
morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo poslovnega prostora in skupnih delov
stavbe, za katere se stranki dogovorita z
najemno pogodbo.
– Poslovni prostori se oddajajo v najem
v stanju kakršnem so. Najemnik je dolžan
v roku usposobitve (ne plačuje najemnine),
ki prične teči od dneva začetka najemnega
razmerja, v poslovnem prostoru na lastne
stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena
ali preureditvena dela (če so potrebna) ter
pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela, za katera
si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj in z vlaganji ne
pridobi lastninske ali druge stvarne pravice
na najemodajalčevi nepremičnini.
– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh
soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov,
ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne
dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.
– Vsi poslovni prostori se kot zaključene
celote in izključno za opravljanje dejavnosti
navedenih za vsak poslovni prostor posebej
pod črko a) v II. točki te objave, oddajajo v
najem za določen čas 5 let. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let izjemoma
podaljša ponovno za določen čas nadaljnjih pet let, če za to obstajajo utemeljeni
razlogi.
V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II
– Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v torek, dne
15. 6. 2010, s pričetkom ob 10. uri.
VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja: izklicna mesečna najemnina za posamezni poslovni prostor in v
kateri so upoštevani stroški zavarovanja in
upravljanja, je določena na podlagi Odloka o
oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV, št. 10/09). Najemnina (tudi dražena, ki se ne more znižati)
se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti
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cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem
letu in je po veljavnih predpisih oproščena
plačila davka, v primeru spremembe pa je
najemnik dolžan davek plačevati v skladu
z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Znesek
višanja izklicne najemnine je za vsak poslovni prostor posebej naveden pod črko d)
v II. točki te objave.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 11. 6. 2010, plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine (znesek varščine je posebej naveden
pri vsakem poslovnem prostoru pod točko e) v II. točki te objave), na transakcijski
račun Mestne občine Maribor, št. 012700100008403, sklic na št. 2003, pri UJP Urad
Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo najemnine« in zaporedno številko, pod katero je naveden poslovni prostor.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine ter način in rok plačila najemnine
Plačana varščina se najugodnejšemu
dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na
transakcijski račun brez obresti v roku 10 dni
po končani javni dražbi.
Najugodnejši dražitelj mora pred podpisom najemne pogodbe na TRR Mestne
občine Maribor, plačati najemnino do višine
šestmesečne izdražene najemnine (razliko),
ki se začne poračunavati po roku usposobitve.
Najemodajalec bo najemnikom poslovnih prostorov redno mesečno izstavljal račune za najemnino za tekoči mesec.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU, in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti še potrjen izpisek iz
sodnega registra (ne sme biti starejši od 30
dni), potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
od DURS-a (ne sme biti starejše od 30 dni),
potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme
biti starejše od 30 dni), kratko poročilo o
dosedanjih aktivnostih s predstavitvijo programa – opisom dejavnosti ter navedbo šifre
z opisom dejavnosti po Uredbi o standardni
klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08). Fizična oseba,
ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora
predložiti izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled).
Fizične osebe pa morajo predložiti kar
morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa še potrjen izpisek iz Poslovnega registra Slovenije
pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni),
dokazilo o državljanstvu in izvirnik osebnega
dokumenta (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in osebnim dokumentom (na
vpogled).
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti listine in
dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam
od katerih se zahtevajo listine in dokazila
za slovenske državljane oziroma pravne
osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila
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o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo
pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo poravnane davčne obveznosti in
nimajo blokiranega računa. Vse listine in
dokazila oziroma potrdila, razen osebnega
dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji,
interesent ne more dražiti na javni dražbi.
X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Poslovni prostori se bodo dražili po
vrstnem redu, kot so našteti v II. točki te
objave.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za posamezni poslovni prostor je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo
in je noben od udeležencev ne zviša pred
tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj
dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove na
podpis najemne pogodbe.
– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
izvedbo javne dražbe in javnega zbiranja
ponudb za oddajo poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, ki so last
Mestne občine Maribor.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
najemna pogodba v 15 dneh po končani
javni dražbi, najemodajalec pa lahko ta rok
podaljša, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži plačano varščino.
– Najugodnejši dražitelj mora, kot je že
navedeno tudi v VIII. točki te objave, pred
podpisom najemne pogodbe, na transakcijski račun Mestne občine Maribor, plačati
najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko). Plačilo najemnine
do višine 6 mesečne izdražene najemnine
je bistvena sestavina najemne pogodbe in
pogoj za njeno sklenitev.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec
zadrži plačano varščino.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
ne podpiše najemne pogodbe v določenem
roku ali če pred podpisom ne plača najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko), se šteje, da je odstopil od
najema in najemodajalec prav tako zadrži
plačano varščino.
XI. Informacije
Interesenti lahko dodatne informacije o
pogojih javne dražbe in o poslovnih prostorih dobijo v Sektorju za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne
občine Maribor ali po tel. 02/22-01-410 ali
22-01-405.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve
pravnega posla – najemne pogodbe, postopek oddaje v najem ustavi.
Mestna občina Maribor
Ob-3543/10
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran na podlagi 20. člena v zvezi s 14. členom
Zakona o stvarnem premoženju države, po-
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krajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – odl. US, 100/09) in na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran
(sklep Občinskega sveta 478-299/2009 z
dne 15. 12. 2009) ter na podlagi posamičnih
programov ravnanja s stvarnim premoženjem, objavlja
razpis javne dražbe nepremičnin
Občine Piran
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320
Piran, tel. 05/67-10-351; faks 05/67-10-339;
e-mail: Obcina.Piran@piran.si.
2. Opis predmetov dražbe in izklicne
cene
Predmet dražbe št. 1:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot
celota):
– 1121/6, k.o. Sečovlje, sadovnjak
478 m2, sadovnjak 18 m2, njiva 496 m2 –
skupno 992 m2 zemljišča, vpisana v vl.
št. 2267
– parc. št. 1121/7, k.o. Sečovlje, sadovnjak 334 m2, sadovnjak 101 m2, njiva 436 m2
– skupno 871 m2 zemljišča, vpisana v vl.
št. 2267.
Parceli se prodajata po izhodiščni ceni
346.331,70 EUR.
V naravi se nepremičnini nahajata v Parecagu.
Predmet dražbe št. 2:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/1, k.o. Sečovlje, vinograd
665 m2, vpisana v vložku 2266, k.o. Sečov
lje, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni ceni
123.623,50 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v Parecagu, na grebenu ob cesti Seča–Korte.
Predmet dražbe št. 3:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/2, k.o. Sečovlje, njiva
602 m2, vpisana v vl. 2266, last Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni ceni
111.911,80 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v Parecagu, na grebenu ob cesti Seča–Korte.
Predmet dražbe št. 4:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 345/3, k.o. Sečovlje, sadovnjak 718 m2, vpisana v vl. 2266, last Občine
Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni ceni
133.476,20 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v Parecagu, na grebenu ob cesti Seča–Korte.
Predmet dražbe št. 5:
Predmet prodaje sta nepremičnini (kot
celota):
– parc. št. 1432/2, k.o. Portorož, gozd
471 m2 in travnik 232 m2, vpisana v vl.
št. 4574, last Občine Piran do celote in
– parc. št. 1432/12, k.o. Portorož, sadovnjak 970 m2, vpisana v vl. št. 2022, last
Občine Piran do celote.
Parceli se prodajata po izhodiščni ceni
500.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnini nahajata v centru Portoroža.
Predmet dražbe št. 6:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1042/9, k.o. Portorož, njiva
693 m2, vpisana v vl. št. 2298, last Občine
Piran do celote.

Parcela se prodaja po izhodiščni ceni
177.338,70 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na Belem križu, nad Portorožem.
Predmet dražbe št. 7:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1043/1, k.o. Portorož, trstičje
831 m2, vpisna v vl. št. 1828, last Občine
Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni ceni
212.652,90 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na Belem križu, nad Portorožem.
Predmet dražbe št. 8:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 1043/2, k.o. Portorož, trstičje
229 m2, njiva 493 m2 – skupno 722 m2, vpisana v vl. št. 1828.
Parcela se prodaja po izhodiščni ceni
184.759,80 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na Belem križu, nad Portorožem.
Predmet dražbe št. 9:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 2995/77, k.o. Sečovlje, njiva
1310 m2, vpisna v vl. št. 50, last Občine
Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni ceni
226.839,60 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v območju naselja Sečovlje – Košta.
Predmet dražbe št. 10:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– parc. št. 943/4, k.o. Portorož, njiva 761
m2, vpisna v vl. št. 2162, last Občine Piran
do celote. Parcela je obremenjena s predkupno pravico v korist fizične osebe.
Parcela se prodaja po izhodiščni ceni
194.123,49 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja ob Belokriški cesti, Beli križ nad Portorožem.
Predmet dražbe št. 11:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– enosobno stanovanje v mansardi stanovanjske stavbe na naslovu Mazzinijeva 1
v Piranu, ki stoji na parc. št. 673, k.o. Piran,
označeno s 6.E in modro polno črto, izmere
26,25 m2, vknjiženo v podvložek št. 1644/6,
k.o. Piran.
Parcela se prodaja po izhodiščni ceni
38.459,86 EUR.
Predmet dražbe št. 12:
Predmet prodaje je nepremičnina:
– dvosobno stanovanje v I. in II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Matteottijeva 11 v Piranu, ki stoji na parc. št. 1315,
k.o. Piran, označeno z 2.E in modro barvo, izmere 50,25 m2, vknjiženo v podvložek
št. 1592/2, k.o. Piran.
Parcela se prodaja po izhodiščni ceni
64.924,74 EUR.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe
poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se
zvočno in/ali video snema.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe
Prodajna pogodba – besedilo te je del
splošnih pogojev organizatorja javne dražbe.
Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži v podpis neposredno po zaključku javne dražbe oziroma ob uri določeni
v pozivu predsednika komisije, ki bo javno
dražbo vodil. Prodajna pogodba mora biti
sklenjena v roku 15 dni po končani draž-
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bi oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice. Če kupec ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec
lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe s
ponovnim pozivom, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
kupec ne podpiše pogodbe v podaljšanem
roku, prodajalec zadrži njegovo varščino in
se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe
odstopil.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnino v enkratnem znesku kupec poravna na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran pri Upravi za javna plačila
Urad v Kopru št. 01290-0100005871 v roku
30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo
celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodaje.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 17. 6. 2010 na sedežu
organizatorja, to je občinska mestna palača,
Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 10. uri.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi,
predregistracija in registracija
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec,
neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe – pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra (lahko
tudi v ne overjeni fotokopiji), ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev šteto od dneva razpisa javne dražbe.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpiska iz sodnega registra) je potrebno predložiti v originalu ali pa kopijo
listine overjeno pri notarju. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer se bo izvedla javna dražba najkasneje 30 min. pred
začetkom javne dražbe, tako da predloži
pooblaščeni osebi organizatorja dražbe v
vpogled veljaven osebni dokument.
9. Varščina: ponudniki morajo do dne
16. 6. 2010 vplačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene posameznega predmeta javne
dražbe navedene v 1. točki tega razpisa.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru
št. 01290-0100005871, s sklicem: 20-101
(fizične osebe) oziroma 20-100 (pravne osebe in s pripisom za javno dražbo).
10. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do dne 16. 6.
2010, do 12. ure na naslov organizatorja,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne
dražbe se lahko udeleži le kdor se pravočasno in pravilno prijavi.

11. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi se varščina vrne najkasneje v
roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
12. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti, na naslov Občine
Piran, Uradu za premoženjskopravne zadeve (II. nadstropje – levo), Tartinijev trg 2,
6330 Piran, ob predložitvi dokazila o plačilu
cene razpisne dokumentacije. V naročilu
razpisne dokumentacije je potrebno navesti ali bo naročnik razpisno dokumentacijo
osebno prevzel oziroma navesti naslov, na
katerega naj se razpisna dokumentacija
pošlje.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije predmeta prodaje;
zemljiškoknjižni izpisek; katastrske podatke;
mapno kopijo z označbo predmeta dražbe;
izsek iz prostorsko izvedbenih aktov; priročni
zemljevid z označbo lokacije predmeta dražbe; splošne pogoje za izvedbo in udeležbo
na javni dražbi organizatorja javne dražbe;
obrazec izjave o brezpogojnem sprejemanju
splošnih pogojev javne dražbe; pravne vire,
ki urejajo postopek prodaje; obrazec prodajne pogodbe. Cena razpisne dokumentacije
je 50,00 € in se plača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran
pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru
št. 01290-0100005871, s pripisom »za razpisno dokumentacijo za javno dražbo«.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran vsak delovni dan med
uradnimi urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih kontaktnih številkah: 05/67-10-351,
67-10-337, e-mail: martina.kukovec@piran.
si, faks 05/67-10-339.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran vsak delovni dan med
uradnimi urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve Občine Piran oziroma na
naslednjih kontaktnih številkah: 05/67-10351, prodaja zemljišč: 67-10-337, e-mail:
martina.kukovec@piran.si, prodaja stanovanj: 67-10-364, e-mail: tjasa.gulic@piran.
si; faks 05/67-10-339.
13. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled.
14. Drugi pogoji
Prodajna pogodba, predmet katere bodo
predmeti zap. št. 1 do vključno 9, vsebuje
odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Kupnina ne vključuje DDV-ja ali davka na
promet nepremičnin, sodnih taks za vknjižbo
ter drugih obveznih dajatev. Kupec je dolžan
plačati stroške notarske overitve, stroške
vknjižbe, davke in druge dajatve.
Komisija za nepremičnine s soglasjem
župana si pridružuje pravico ustaviti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla; pri čemer se dražiteljem povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Piran
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Št. 3528-165/2010
Ob-3549/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina v
skupni izmeri 252,12 m2, ležeča na zemljišču parc. št. 3134, ki se nahaja na objektu,
na naslovu Prešernov trg 2, 1000 Ljubljana,
k.o. Ajdovščina, in sicer v kletnih prostorih, v
pritličju, prvem, drugem nadstropju in mansardi. V zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Ljubljani je predmetna nepremičnina vpisana v vložku št. 65, k.o. Ajdovščina, v naravi
pa predstavlja prostore kleti, stopnišče s
predprostorom v pritličju, poslovne prostore
v prvem in drugem nadstropju in mansardo
s čajno kuhinjo.
Del predmetne nepremičnine v skupni
izmeri 53,35 m2 se oddaja Slovenskemu
panevropskemu društvu, pri čemer se prodajalec in kupec izrecno dogovorita, da
najem v skladu z 31. členom Zakona o
poslovnih stavbah in prostorih (Uradni list
SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list RS,
št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 32/00, 2/02)
s spremembo lastninske pravice ne preneha, kupec pa izrecno soglaša, da vstopa v
pravice in obveznosti prodajalca, določene
z najemno pogodbo, sklenjeno med prodajalcem in najemnikom.
Predmetna nepremičnina je obremenjena s stvarnima služnostima, in sicer je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani,
vložek št. 65, za nepremičnino, ležečo na
zemljišču parc. št. 3134, k.o. Ajdovščina,
vpisana plomba št. 29276/2009, vknjižba
pridobitve stvarne služnosti za parcelo 3134
v korist služnostnega upravičenca T – 2
d.o.o., Streliška ulica 150, Maribor, in plomba št. 30874/2009, vknjižba pridobitve stvarne služnosti za parcelo 3134 v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, in Sago d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 25, Ljubljana.
Predmetna nepremičnina je prav tako
obremenjena s hipoteko, vpisano v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vložek
št. 65, za nepremičnino, ležečo na zemljišču
parc. št. 3134, k.o. Ajdovščina, in sicer pod
list C3, v breme hipotekarnega zastavitelja,
ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine v solastnem deležu do 48/300, pri
čemer je hipoteka vpisana le na solastni
delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi
na solastni delež prodajalca.
Izklicna cena: 1.110.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 5.000,00 EUR.
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4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe 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.
4.4 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.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 17. 6.
2010, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 11. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci
morajo do začetka javne dražbe vplačati
varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na
podračun enotnega zakladniškega računa
Mestne občine Ljubljana, številka: 012610100000114, sklic na številko: 000-431000,
z navedbo »plačilo varščine – javna dražba
za Prešernov trg 2_PP«.
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8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi,
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled nepremičnine, dobijo interesenti na
Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.
01/306-10-24, kontaktna oseba je Anja Klavs Opsenica.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje
s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-28/2010
Ob-3565/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010
(Uradni list RS, št. 07/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1222/16, travnik, v izmeri 850 m², vpisano v zk vl. št. 788 k.o. Lipoglav.
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 MS 13/4 Mali Lipoglav,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti Območje urejanja MS 13/4 Mali

Lipoglav, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za planski celoti M 12
Besnica in M 13 Lipoglav (Uradni list RS,
št. 70/95).
2.4 Izklicna cena je 85.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 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.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-432000, v 8 dneh od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v
enkratnem znesku.
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.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 11. 6.
2010, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana), z
začetkom ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica) in potrdilo
o državljanstvu, če se prijavi fizična oseba
oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, če se prijavi
samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana,
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba ŠS 3/1 Utik«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, 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 je Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspeš
no ponovi isto najvišjo ponudbo.
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10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Št. 19/10
Ob-3539/10
Svet Centra za zdravljenje bolezni
otrok, Šentvid pri Stični, skladno z 29. in
30. členom Statuta zavoda razpisuje prosto
delovno mesto
direktorice/direktorja,
z naslednjimi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri, s specializacijo s področja dejavnosti
zavoda,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– ustrezna organizacijska in upravljalska
znanja.
Mandat direktorice/direktorja traja štiri leta,
kandidat pa je lahko ponovno imenovan.
Prijave z oznako »Za razpis«, skupaj z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in
priloženim programom strokovnega razvoja
zavoda, naj kandidati pošljejo v 15 dneh po
objavi razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Št. 04-142/10
Ob-3540/10
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS – stari, št. 12/91 in 8/96) in
25. člena Statuta javnega zdravstvenega
zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Svet j.z. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva c. 38a,
4000 Kranj, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) zavoda.
Kandidati oziroma kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene
smeri s specializacijo ene od strokovnih
usmeritev po sistemizaciji delovnih mest zavoda (ginekologija in porodništvo, pediatrija,
anesteziologija),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
strokovnem področju dela zavoda, od tega
najmanj dve leti z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom oziroma kandidatko sklenjena za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
4-letnim mandatom. Mandat kandidatu oziroma kandidatki začne teči v oktobru.
Vsem zainteresiranim kandidatom oziroma kandidatkam so v času od dneva razpisa do roka oddaje na razpolago dokumenti
zavoda. Vpogled v dokumente je možen po
predhodni najavi po tel. 04/208-28-42, med
10. in 12. uro.
Kandidature s kratkim življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program
dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje 4 let morajo kandidati oziroma kandidatke poslati v 15 dneh po objavi razpisa na
gornji naslov, priporočeno v zaprti ovojnici,
z oznako »Ne odpiraj – Za razpis direktorja oziroma direktorice«. O izboru bodo
kandidati oziroma kandidatke obveščeni v
8 dneh po sprejetju sklepa Sveta javnega
zdravstvenega zavoda BGP Kranj.
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Št. 110-71/2010
Ob-3542/10
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –

uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07,
8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Trebnjem.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 in 45/08, v nadaljevanju ZN).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena
ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj
državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na:
– prosto notarsko mesto s sedežem v Trebnjem sklicujejo na številko
110-71/2010.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 248/2010

Ob-3547/10

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91,
451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska
kinoteka (Uradni list RS, št. 117/03, 29/04 in
73/08), Ministrstvo za kulturo objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Slovenska
kinoteka.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed
strok, zastopanih v dejavnosti javnega zavoda Slovenska kinoteka (v nadaljevanju:
Kinoteka);
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela Kinoteke;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega
svetovnega jezika na osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Pogoj višja raven znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat
pridobil potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika ali če se je kandidat šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
tujega jezika na dodiplomskem študiju.
Pogoj osnovna raven znanja svetovnega
jezika se šteje za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni
instituciji, opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku, če se je kandidat večkrat
udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali če je kandidat
uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednje-
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šolskega izobraževanja (v okviru pridobitve
V. stopnje izobrazbe).
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela Kinoteke,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe,
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija, v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega
zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s predsednikom sveta javnega zavoda
Kinoteka.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor
– Kinoteka« v 15 dneh po objavi javnega
razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3561/10
Na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komu-

nala Ribnica d.o.o. (Uradni list RS, št. 88/01
in 102/01) Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (M/Ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka izobrazba tehnične ali družboslovne smeri s 5 let delovnih
izkušenj v stroki, od tega vsaj 4 leta na vodilnih delovnih mestih.
Delovne izkušnje v stroki so izkušnje na
komunalnem, gradbenem ali sorodnem področju.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– kratek življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki so jih doslej
opravljali;
– program delovanja in razvoja Javnega
komunalnega podjetja Komunala Ribnica
d.o.o. v naslednjih 4 letih.
Mandat direktorja (m/ž) traja 4 leta, ista
oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh od objave razpisa
v Uradnem listu RS, v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Komunala
Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica, s pripisom „Ne odpiraj – javni razpis za
direktorja“.
Informacije o izvedbi javnega razpisa daje
Henigman Andreja, na tel. 01/836-06-50.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po odločitvi skupščine JKP Komunala
Ribnica d.o.o.
Komunala Ribnica d.o.o.
Št. 014-1/2010
Ob-3600/10
Svet Centra za socialno delo Koper, razpisuje na podlagi 28. člena Statuta Centra za socialno delo Koper, prosto delovno
mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja/ico je lahko imenovan/a
kandidat/ka, ki, ob splošnih zakonskih pogojih, izpolnjuje naslednje pogoje po 56.,
57. in 69. členu ZSV (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), in
sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali
pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo, pet
let delovnih izkušenj in opravljen strokovni
izpit za delo na področju socialnega varstva,
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– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj
pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva in
opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je
lahko za direktorja/ico imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za
vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v
enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice.
Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti reference o dosedanjem delu in izdelati program
dela za mandatno obdobje.
Mandat direktorja/ice traja pet let.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo diplome,
potrdila o opravljenem strokovnem izpitu
po Zakonu o socialnem varstvu, morebitno
dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda, dokazila
o nekaznovanosti) naj kandidati/ke pošljejo
na naslov: Center za socialno delo Koper,
Cankarjeva 6, 6000 Koper – z oznako na
ovojnici »Razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj!« v roku 15 dni od dneva objave tega
razpisa.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v
roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Koper
Št. 026/2010
Ob-3608/10
V skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02,
79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US:U-I-45/07,
Up-249/06-22, 103/07, 45/08 – Zarbit, v nadaljevanju: ZDR), in Pravilnikom o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v Javni agenciji za tehnološki razvoj RS, z
dne 23. 9. 2009, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska
22, 1511 Ljubljana, objavlja prosto delovno
mesto:
strokovni svetovalec IV – univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba
– ekonomske smeri.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni
strani www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
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Druge objave
Št. 478-22/2010
Ob-3569/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), 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) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
2. Opis predmeta oddaje:
a) prostor (površino) za postavitev prirejenega vozila, zabojnika ali stojnice, velikosti
ca. 3x5 m2, za prodajo svežega ali suhega
sadja in zelenjave, ki v naravi predstavlja
zemljišče na križišču pred športnimi igrišči
v velikosti ca. 3x5 m2 in se oddaja v najem
brez objektov,
b) prostor (površino) za postavitev prirejenega vozila, zabojnika ali stojnice, velikosti ca. 3x5 m2, za prodajo izdelkov lastne
proizvodnje: kruha, svežega peciva, krušnih
izdelkov in slaščic, velikosti ca. 3x5 m2 in se
oddaja v najem brez objektov.
Obe lokaciji se nahajata v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, Jadranska cesta
79, 6280 Ankaran, in se oddajata za obdobje 5 let. Najemnik bo najeti prostor uporabljal v prvem letu najema v času od 1. 6. do
30. 9. 2010, vsako naslednje leto pa v času
od 1. 5. do 30. 9. tekočega leta.
c) Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
d) Način in rok plačila: najemnik bo najemnino poravnaval v roku 15 dni od izstavitve računa, ki ga najemodajalec za prvo
leto najema izstavi po sklenitvi pogodbe, za
vsako naslednje leto pa do 15. 1. tekočega
leta. Plačilo najemnine v navedenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla.
e) Varščina: ponudniki morajo ponudbi
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
280,00 € za vsako ponudbo posebej.
Varščino se vplača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132,
ter sklice, in sicer za najem pod:
a) št. 28 17116-2990008-39905310,
b) št. 28 17116-2990008-39905410.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
f) Dodatne informacije in ogled nepremičnin
Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje, je mogoč v četrtek, 3. 6. 2010, ali po
predhodnem dogovoru z Ireno Krek Pejčič,
tel. 01/514-72-22, pri kateri dobite tudi vse
dodatne informacije v zvezi z nepremičninami, ki se oddajajo v najem.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci
Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov
mojca.plesko-grah@gov.si.
g) Oblika ponudbe

Ponujena cena mora biti fiksna, izražena
v EUR, izkazana posebej za posamezno
leto in posebej za petletno obdobje, s posebej prikazanim DDV.
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
Predmet: »Ponudba za najem dveh prostorov (površin) v PD Debeli rtič«.
Številka zadeve: 478-22/2010.
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
h) Merilo za izbor: merilo za izbor je
višina ponujenega zneska za najem posameznega prostora. Izbran bo tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišji znesek za najem posameznega prostora.
i) Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 14. 6. 2010, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
j) Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj 30 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb.
k) Drugi pogoji
Ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti
podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče
pogoje za najem:
pod a):
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku
izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– da je za prirejeno vozilo oziroma zabojnik izdano homologacijsko dovoljenje in
da je vozilo oziroma zabojnik opremljen z
vso potrebno opremo v skladu z veljavno
zakonodajo,
– ponudnik se zavezuje, da bo prostor
uporabljal izključno za opravljanje dejavnosti prodaje blaga, navedene v 2. točki tega
povabila k oddaji ponudbe,
– ponudnik je dolžan zagotoviti obratovalni čas vse dni v tednu, od 9. do 19. ure,
– ponudnik se zavezuje, da v svojem
prodajnem asortimanu ne bo nudil artiklov:
sladoleda, alkoholnih in brezalkoholnih pijač
in artiklov, ki jih v svojih prodajnih mestih v
PD Debeli Rtič nudi naročnik – MNZ,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema
vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala
kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti, navedene v 2. točki tega
povabila k oddaji ponudbe,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje
prirejenega vozila, zabojnika ali stojnice,
– ponudnik je dolžan zavarovati vozilo,
zabojnik ali stojnico, iz katerega se bo vršila
prodaja blaga,
– ponudnik je dolžan skrbeti za red in
čistočo na prostoru, ki ga najema in njegovi
okolici,
– ponudnik sam odgovarja za morebitne
reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo
dejavnostjo in jih je dolžan ažurno reševati,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,

– ponudnik zagotavlja, da od 1. 10. do 30.
4. ne bo vršil prodaje svojega asortimana,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana za vsako leto posebej
in skupaj za petletno obdobje, s posebej
prikazanim DDV,
– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna.
pod b):
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku
izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– da je za prirejeno vozilo oziroma zabojnik izdano homologacijsko dovoljenje in
da je vozilo oziroma zabojnik opremljen z
vso potrebno opremo v skladu z veljavno
zakonodajo,
– ponudnik se zavezuje, da bo prostor
uporabljal izključno za opravljanje dejavnosti prodaje blaga, navedene v 2. točki tega
povabila k oddaji ponudbe,
– ponudnik se zavezuje, da v svojem
prodajnem asortimanu ne bo nudil artiklov:
sladoleda, alkoholnih in brezalkoholnih pijač
in artiklov, ki jih v svojih prodajnih mestih v
PD Debeli Rtič nudi naročnik – MNZ,
– ponudnik je dolžan zagotoviti obratovalni čas vse dni v tednu, od 9. do 17. ure,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema
vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala
kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti, navedene v 2. točki tega
povabila k oddaji ponudbe,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje
prirejenega vozila, zabojnika ali stojnice,
– ponudnik je dolžan zavarovati vozilo,
zabojnik ali stojnico, iz katerega se bo vršila
prodaja blaga,
– ponudnik je dolžan skrbeti za red in
čistočo na prostoru, ki ga najema in njegovi
okolici,
– ponudnik sam odgovarja za morebitne
reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo
dejavnostjo in jih je dolžan ažurno reševati,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,
– ponudnik zagotavlja, da od 1. 10. do
30. 4. ne bo vršil prodaje svojega asortimana,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana za vsako leto posebej
in skupaj za petletno obdobje, s posebej
prikazanim DDV,
– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna
ter
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje;
– ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v osmih dneh
od odpiranja prispelih ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan najpozneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom najemno
pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana;
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– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka,
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna
pogajanja.
l) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 2010,
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
m) Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v
višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 007-6/2010/13
Ob-3588/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Mirana Šumaka, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje gozdarstvo, podpodročje gozdarstvo splošno in
sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gozdarstva, podpodročje gozdovi, les, z dnem 13. 5. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-6/2010/13
Ob-3589/10
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena
Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 49/02, 75/03, 71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Milorada Miča Pešića, sodnega tolmača za srbski in hrvaški jezik, z dnem
8. 5. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1.7-6/4/2010
Ob-3490/10
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s
stvarnim premoženjem – 1: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: nerabnih
tirnic, pripadajočega pritrdilnega materiala in
1 kretnice.
Lokacije:
– na območju železniške proge med postajama Dobrepolje–Ortnek in
– deponija Črnomelj.
Predmet prodaje obsega:
– 8 km tira s pripadajočim pritrdilnim materialom (približno 640 ton), ki se bo izgrajeval do konca leta 2010 (material se bo
prevzemal sproti, glede na potrebe),
– 260 ton nerabnih tirnic in pritrdilnega
materiala (material je že izgrajen in ga bo
možno prevzeti v mesecu juniju 2010).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 171.000,00 EUR brez DDV.
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.

Informacije za prevzem navodila na tel.
01/29-14-439 (ga. Rosić) ali po e-pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
15. 6. 2010.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-3526/10
Na podlagi sklepa župana Mestne občine Nova Gorica, št. 478-201/2010 z dne
19. 5. 2010, in 55. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07) objavljamo
javno zbiranje ponudb
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
oddaja objekta s površino 109,04 m2 in dvorišča s površino 673 m2, pri strelišču v Panovcu (parc. št. 397/1, k.o. Rožna dolina)
v najem.
2. Pogoji razpisa so:
– objekt z dvoriščem se oddaja v najem
za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja,
– predmet razpisa se oddaja v najem
predvidoma od 1. 7. 2010 dalje,
– vsi obratovalni stroški (elektrika, voda
ipd.) bremenijo najemnika.
3. Izklicna mesečna najemnina je 430,00
EUR/mesečno. Najemnina se bo mesečno
valorizirala v skladu z rastjo cen življenjskih
potrebščin v RS.
4. Ponudnik naj v pisni ponudbi navede
– predstavitev ponudnika in opis dejavnosti, ki jih nameravajo opravljati,
– ponujeno mesečno najemnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne.
5. Ponudbe morajo biti dostavljene najkasneje do 14. 6. 2010, do 13. ure, na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, glavna pisarna (38/I), Nova Gorica, z oznako Ponudba – Panovec – Ne
odpiraj.
6. Merila za izbor:
– vrsta in obseg dejavnosti (gostinske,
kulturne, športne ipd.), ki jih nameravajo
opravljati,
– višina ponujene mesečne najemnine,
MO NG si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene od prispelih ponudb.
7. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite v stavbi MO NG, pisarna št. 13/I ali
po tel. 05/33-50-125 ali GSM 041/391-900.
8. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek dne 14. 6. 2010, ob 13. uri, v Stekleni
dvorani (I. nadstropje) stavbe Mestne občine Nova Gorica.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 23. 6. 2010.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 711-0007/2010-5
Ob-3541/10
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09),
Mestna občina Murska Sobota objavlja
namero o ustanovitvi služnosti
in
javno zbiranje ponudb
za postavitev sončnih elektrarn na
objektih v lasti Mestne občine
Murska Sobota
I. Namera o ustanovitvi služnosti
Mestna občina Murska Sobota javno objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravi-
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ce na objektih v lasti Mestne občine Murska
Sobota, in sicer na objektih osnovnih šol,
vrtcev, občinske zgradbe, mestnega stadiona in drugih objektov, navedenih v razpisni
dokumentaciji, za namen gradnje, vzdrževanja, obratovanja in dostopa do sončnih
elektrarn na objektih.
Služnostna pravica se bo ustanovila s
ponudnikom, izbranim po postopku javnega
zbiranja ponudb, za obdobje 20 let.
II. Javno zbiranje ponudb
a) Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
b) Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je
ustanovitev služnostne pravice za izgradnjo
– postavitev sončnih elektrarn na strešnih
površinah ter obnova celotnih strešnih površin na objektih, navedenih v točki I. tega
razpisa in razpisni dokumentaciji.
Služnost obsega pravico:
– izgradnje sončnih elektrarn na strehah
objektov,
– vzdrževanja, obratovanja in nemotenega dostopa do objektov sončnih elektrarn.
c) Vrsta pravnega posla: pravica stvarne
služnosti se bo ustanovila s pogodbo za obdobje 20 let od sklenitve pogodbe in se bo
vpisala v zemljiško knjigo.
Elementi služnostne pogodbe, ki so hkrati pogoji javnega razpisa, so naslednji:
– na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije, ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije ter so registrirani
za proizvodnjo električne energije,
– ponudba se mora glasiti na vse objekte
iz razpisne dokumentacije skupaj,
– ponudnik se obvezuje, da bo v celoti in
na lastne stroške izvedel obnovo streh, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji,
– sončne elektrarne morajo biti zgrajene
v skladu s predpisi in standardi, ki omogočajo vključitev v električno omrežje,
– izbrani ponudnik mora pridobiti gradbeno dovoljenje in morebitna druga upravna dovoljenja in soglasja, ki se nanašajo
na postavitev sončne elektrarne in obnovo
streh objektov. Obnova streh in izgradnja
elektrarne se mora izvajati sočasno ter po
enotnem gradbenem dovoljenju. Investitor
nosi stroške izdelave projektne dokumentacije, katero predhodno pred vložitvijo na
pristojno upravno enoto, potrdi pristojni organ občine,
– po končanem pogodbenem obdobju
obstaja možnost podaljšanja pogodbenega
razmerja v skladu s veljavnimi predpisi, v
nasprotnem primeru pa je dolžan služnostni
upravičenec objekt sončne elektrarne odstraniti in primerno sanirati ostrešje,
– bistveni pogoj veljavnosti pogodbe je
začetek gradnje sončne elektrarne: ponudnik se zavezuje z gradnjo pričeti najkasneje v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe.
V ta namen ponudnik pri notarju deponira
izbrisno pobotnico, katero bo Mestna občina
Murska Sobota izkoristila v primeru kršitve
tega določila pogodbe.
d) Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika, naslov stalnega prebivališča oziroma
sedež ponudnika, navedbo odgovornih oseb
za podpis pogodbe,
– potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu, za izkaz
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sedeža družbe izpis iz sodnega registra za
pravne osebe,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti – proizvodnji električne energije
(fizične osebe potrdilo o vpisu v poslovni
register, pravne osebe izpis iz sodnega registra), ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,
– dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme
imeti nobenega blokiranega transakcijskega
računa in da v preteklem letu ni posloval z
izgubo. Ponudnik je dolžan predložiti:
– BON-1, BON-2 in dokazila oziroma
potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank,
iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega
pogoja,
– bilanco stanja na dan 31. 12. 2009 in
bilanco uspeha za leto 2009,
– fizične osebe predložijo potrdila ponudnikovih poslovnih bank o izpolnjevanju
navedenega pogoja,
– ponujen odstotek nadomestila od vrednosti minimalne garantirane prodane el.
energije v kWh na leto,
– potrdila o referencah,
– popis del z ocenitvijo vrednosti del prenov objektov,
– tehnične zahteve: navedbo skupnih površin streh, kjer bo izgrajena sončna elektrarna in kW moči elektrarne (moduli, instalirana moč), analizo energetskega potenciala
na objektih, kjer bo izgrajena sončna elektrarna ter na tej podlagi izračunano načrtovano minimalno garantirano višino prodane
električne energije v kWh v obdobju trajanja
služnosti,
– potrdilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini ponujene letne odškodnine za služnost, ki jo bodo v ponudbi navedli, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, št.: 012800100011405, z navedbo »plačilo varščine za
javni razpis – sončne elektrarne«. Uspelemu
ponudniku bo varščina vračunana pri najemnini, neuspelim ponudnikom pa vrnjena
brezobrestno v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika,
– izjava o sprejemanju pogojev javnega
razpisa in razpisne dokumentacije,
– izjava o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po dnevu odpiranja ponudb.
Ponudba je popolna, če vsebuje vse navedene elemente.
e) Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponujena letna odškodnina v % od
minimalne garantirane prodane el.energije
v kWh, 70 točk,
– reference: 30 točk.
Po prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa
se izvesti v primeru, kadar je podanih več
enakovrednih ponudb. Obravnava se samo
ponudbe, ki so popolne in pravočasne.
f) Omejitve pri postopku izbire najugodnejšega ponudnika: Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko
na podlagi tega razpisa postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in odškodninske odgovornosti.
g) Predložitev ponudbe: ponudniki morajo pravočasno oddati pisne ponudbe v zaprti
ovojnici, najkasneje do dne 14. 6. 2010, do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Ovojnica mora biti označena z navedbo:
»Ponudba za sklenitev služnostne pogodbe
za izgradnjo sončnih elektrarn«, ter navedbo
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ponudnika. Ponudbe, prispele po razpisnem
roku, se kot nepravočasne ne upoštevajo ter
neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudnik, ki bo
oddal ponudbo, ki bo nepopolna v smislu
pomanjkljive in že predložene dokumentacije, bo pozvan k dopolnitvi. Rok za dopolnitev
take ponudbe je 8 dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
h) Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb je javno in ga bo izvedla Komisija za vodenje postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Murska Sobota, imenovana s strani župana. Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, dne 14. 6.
2010, s pričetkom ob 13. uri.
i) Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičninah lahko interesenti dobijo na
Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe mestne občine, kontaktna oseba je: Bojan Petrijan, tel.
02/525-16-13. Ogled objektov je možen po
predhodnem dogovoru.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 478-331/2008
Ob-3551/10
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; v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu
Občine Izola za leto 2008 (Uradne objave Občine Izola, št. 18/08, v nadaljevanju
Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Izola za
leto 2010, s spremembami in dopolnitvami,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Nepremičnina, 1.E, nestanovanjska
raba, s parc. št. 611, k.o. Izola, vpisana v
vl. št. 1586/1, k.o. Izola je opredeljena kot
poslovni prostor obarvana z rdečo barvo,
površine 18,21 m2, na naslovu Trubarjeva
1, Izola. Izhodiščna cena nepremičnine je
30.000,00€ oziroma 1.648€/m2. Predmetna
nepremičnina je zasedena in najemnik in
predkupno pravico.
b) Nepremičnine 4.E, nestanovanjska
raba, s parc. št. 727, k.o. Izola, vpisana v vl.
št. 1821/4, k.o. Izola je opredeljena kot skladišče v pritličju, označeno z rumeno polno
črto, površine 14,57 m2, na naslovu Kumarjeva 2 Izola Izhodiščna cena nepremičnine
je 33.000,00€ oziroma 2.264,92 €/m2. Predmetna nepremičnina je zasedena in najemnik in predkupno pravico.
c) Nepremičnina, del stavbe, 2.E stanovanjska raba, v stanovanjski stavbi 624.ES,
s parc. št. 430, k.o. Izola, vpisana v podvl.
št. 1708/2, k.o. Izola, je opredeljena kot stanovanjska raba, stanovanje, št. 2 v I. nad.,
shramba v pritl., obarvano s polno rdečo
barvo, površine 24,56 m2, s pripadajočo kletjo na naslovu Piranska 3, Izola. Izhodiščna

cena nepremičnine je 41.000,00€ oziroma
1.171 €/m2.
d) Nepremičnina, ki bo z odločbo o
parcelaciji pridobila parc. št. 2638/13, k.o.
Izola, njiva v izmeri 1.121 m2 in skladno z
Odlokom o zazidalnem načrtu za območje
južno od Industrijske ceste (Uradne objave
št. 14/98, 15/98 in 5/2010) predstavlja del
gradbene parcele, na katerem je predvidena gradnja trgovskega objekta. Izhodiščna
cena zemljišča znaša 237.000,00 EUR. Lastnik preostalega dela gradbene parcele ima
predkupno pravico.
e) nepremičnina s parc. št. 3893, k.o.
Izola, vinograd v izmeri 396 m2 in njiva v
izmeri 395 m2, vpisana v vl. št. 1107, k.o.
Izola Izhodiščna cena zemljišča znaša
177.000,00 EUR.
f) Nepremičnina s parcelno številko
781/1 k.o. Izola, vpisana v vl. št. 308, k.o.
Izola, dvorišče v izmeri 20,00 m², izhodiščna
cena 1.900,00 EUR.
g) Nepremičnina 1005.E, s parc. št. 1770,
k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/5 je opredeljena kot garaža št. 5 v pritl., ozn. z G5
in črno črtkano črto, v izmeri 11,35 m2, na
naslovu Kraška 2a, Izola, Izhodiščna cena
nepremičnine je 8.683,00€.
h) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, trisobno stanovanje z oznako 44 v 4.
nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 96,81 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna
cena nepremičnine je 229.000,00 EUR.
i) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, dvosobno stanovanje z oznako 45 v 4.
nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 70,95 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna
cena nepremičnine je 177.000,00 EUR.
j) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, trisobno stanovanje z oznako 46 v 4.
nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 102, 51 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna
cena nepremičnine je 240.000,00 EUR.
k) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, dvosobno stanovanje z oznako 47 v 4.
nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 115,85 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna
cena nepremičnine je 255.000,00 EUR.
l) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, dvosobno stanovanje z oznako 48,
v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža)
večstanovanjske zgradbe, v izmeri 96 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna
cena nepremičnine je 227.000,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno
ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno
stroko.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega
davka na dodano vrednost oziroma davka
na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo vi-
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šino nadomestila, se med njima, skladno z
29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Nepremičnina bo
prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. 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, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano
varščino.
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.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-00,
kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov kristina.povalec@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa, si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s Pooblaščeno za vodenje
UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše
informacije z zvezi z ogledom se lahko
naslovi na elektronski naslov barbara.miklavc@izola.si.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene na račun Občine
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic
00 4783312008. Neizbranim ponudnikom
bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana
varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu
ponudniku.
Najemniki imajo predkupno pravico.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s
potrdilom o plačilu varščine v višini 10% od
izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si., oglasna
deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l«,
najpozneje do 14. 6. 2010 do 24. ure, na
naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v
delovnem času mogoče oddati tudi osebno

Št.

na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje
8, Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3
mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
6. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom o
vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: javno
odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 16. 6.
2010 ob 15. uri v sejni sobi Urada za okolje
in prostor, Postojnska ulica 3, Izola, 2. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.

Parcelna
številka

Vložna številka

Opis

1047/4

168, k.o. Hudinja

travnik

1047/5

168, k.o. Hudinja

1047/6
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8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine Občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne
dokazljive stroške v postopku javnega
razpisa.
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 487-002/2009-5
Ob-3560/10
Občina Vitanje objavlja na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Uradni
list RS, št. 14/07) ter na podlagi Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
– Odl. US in 100/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine: dela
opuščene gorske vasi Rakovec
1. Ime in sedež: Občina Vitanje, Grajski
trg 1, 3205 Vitanje.
2. Predmeta prodaje so nepremičnine
dela opuščene gorske vasi Rakovec v neposredni bližini Rogle:

Status zemljišča

Lastništvo

757,00

kmetijsko

Občina Vitanje

travnik

70,00

kmetijsko

Občina Vitanje

168, k.o. Hudinja

travnik

687,00

kmetijsko

Občina Vitanje

1048/1

285, k.o. Hudinja

pašnik

3211,00

kmetijsko

Občina Vitanje

1052/7

139, k.o. Hudinja

pašnik

813,00

kmetijsko

Občina Vitanje

1072/2

168, k.o. Hudinja

travnik

953

kmetijsko

Občina Vitanje

1072/3

168, k.o. Hudinja

travnik

770

kmetijsko

Občina Vitanje

1074/1

285, k.o. Hudinja

travnik

7132,00

kmetijsko

Občina Vitanje

1048/2

285, k.o. Hudinja

stavbišče

122,00

stavbno

Občina Vitanje

1074/2

285, k.o. Hudinja

stavbišče

137,00

stavbno

Občina Vitanje

1074/3

285, k.o. Hudinja

stavbišče

284,00

stavbno

Občina Vitanje

1247

124, k.o. Hudinja

stavbišče

565,00

stavbno

Občina Vitanje

1248

166, k.o. Hudinja

stavbišče

250,00

stavbno

Občina Vitanje

Predmetno posest v Rakovcu predstavlja zemljišče v velikosti 14.393,00 m2 in
1.358,00 m2 stavbišč.
Izhodiščna cena vseh nepremičnin skupaj je 470.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2%
davka na nepremičnine, ki ga plača kupec.
3. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Nepremičnine so
naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.

m2

4. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.
5. Ponudba mora vsebovati podatke o
ponudniku in ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od izklicne.
6. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj
– ponudba za nakup – Rakovec«. Ponudbo
ponudniki vložijo v sprejemno pisarno Občine Vitanje ali pošljejo po pošti na naslov:
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.
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Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoje
ime/naziv in naslov/sedež.
7. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
21. 6. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi na naslovu Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205
Vitanje.
Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišja ponujena cena.
8. Če bo med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, bo komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka,
pozvala najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe.
9. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 5 delovnih
dneh po prejemu obvestila o izbiri oziroma v
15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v
roku 15 dni od sklenitve pogodbe.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa nosi kupec.
10. Rok za oddajo ponudbe je do ponedeljek, 21. 6. 2010, do 11. ure, ne glede na
vrsto dospetja.
11. Prodajalec si pridržujejo pravico, da
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana.
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim
ponudnikom skleniti pogodbo.
12. Kontaktna oseba za podrobnejše
informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, o predmetni posesti in za informacije
za ogled zemljišč – lokacije, je Srečko Fijavž
na Občini Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje
ali po e-pošti: srecko.fijavz@vitanje.si ali po
tel. 03/757-43-55.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na oglasni deski in na spletni strani
Občine Vitanje: www.vitanje.si.
Občina Vitanje
Št. 4780-28/2010
Ob-3563/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09), 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. 293/10, pot v izmeri 130 m² ter nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 293/11,
travnik v izmeri 375 m², skupaj 505 m², obe
vpisani v zk vl. št. 6685, k.o. Trnovsko predmestje.
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2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja VS 2/7 Murgle, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
2.3 Območje urejanja VS 2/7 Murgle, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z določili Odloka o sprejemu zazidalnega
načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV.
Faza (Uradni list SRS, št. 40/84).
2.4 Izhodiščna cena je 180.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost (za parc.
št. 293/11) ter davka na promet nepremičnine (za parc. št. 293/10), 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 pripadajoči davek na dodano vrednost oziroma 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 VS 2/7 Murgle« 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. 10. 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 11. 6. 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. 4780-28/2010
Ob-3564/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09), 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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. 2092/35, dvorišče, v izmeri 17 m² in parc.
št. 2092/66, travnik, v izmeri 25 m² ter nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 2092/2,
travnik, v izmeri 198 m², skupaj 240 m², vse
vpisano v zk vl. št. 1522, k.o. Vič.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, v
površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
2.3 Območje urejanja VS 6/1 Dolgi most,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o zazidalnem načrtu za
območje urejanja VS 6/1 – Dolgi most (Uradni list RS, št. 13/90).
2.4 Izhodiščna cena je 36.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost (za parc.
št. 2092/2) ter davka na promet nepremičnine (za parc. št. 2092/35 in 2092/66), 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 pripadajoči davek na dodano vrednost oziroma 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 VS 6/1
Dolgi most« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– 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. 10. 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 11. 6. 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
Ob-3567/10
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, na podlagi
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21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09),
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226
Moravske Toplice, tel. 02/538-15-00, faks
02/538-15-02, e-mail: obcina@moravsketoplice.si.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
2.1. stavbna zemljišča:
2.1.1. zazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 1526, dvorišče, v izmeri 166 m2, stavba
v izmeri 309 m2; delno stavbno, delno kmetijsko zemljišče, parc. št. 1527, sadovnjak, v
izmeri 2115 m2 in kmetijsko zemljišče, parc.
št. 1528, travnik v izmeri 789 m2, vsa vpisana v z.k. vložku št. 73, k.o. Selo. Zemljišča
se prodajajo kot zaključena celota po izhodiščni ceni 5.562,00 EUR za solastniški
delež ¾ (delež ¼ prodaja po isti ceni na m2
solastnik zemljišča);
2.1.2. delno nezazidani stavbni, delno
kmetijski zemljišči: parc. št. 812, njiva, v
izmeri 4709 m2 in parc. št. 813/2, travnik,
v izmeri 1960 m2, obe vpisani v z.k. vložku št. 76, k.o. Selo. Zemljišči se prodajata kot zaključena celota po izhodiščni ceni
18.174,00 EUR;
2.1.3. delno zazidano stavbno, delno
kmetijsko zemljišče, parc. št. 1544, sadovnjak, v izmeri 1775 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 10 m2, vpisano v z.k. vložku št. 188, k.o. Selo, po izhodiščni ceni
11.450,00 EUR;
2.1.4. zazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 1771, sadovnjak, v izmeri 239 m2, dvorišče, v izmeri 500 m2, stavba v izmeri 214 m2,
vpisano v z.k. vložku št. 188, k.o. Selo, po
izhodiščni ceni 6.671,00 EUR;
2.1.5. nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 4200/2, njiva v izmeri 938 m2, vpisano v z.k. vložku št. 273, k.o. Selo, po
izhodiščni ceni 6.566,00 EUR;
2.1.6. nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 4224, njiva v izmeri 2013 m2, vpisano v z.k. vložku št. 273, k.o. Selo, po
izhodiščni ceni 14.091,00 EUR;
2.1.7. zazidano stavbno zemljišče parc.
št. 4065, sadovnjak, v izmeri 111 m2, dvorišče v izmeri 500 m2, stavba v izmeri 220 m2,
vpisano v z.k. vložku št. 116, k.o. Selo, po
izhodiščni ceni 5.817,00 EUR;
2.1.8. nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 986, travnik, v izmeri 261 m2, vpisano v z.k. vložku št. 79, k.o. Središče, po
izhodiščni ceni 1.827,00 EUR;
2.1.9. nezazidani stavbni zemljišči, parc.
št. 2331/1, travnik, v izmeri 744 m2 in parc.
št. 2331/2, travnik, v izmeri 290 m2, vpisani v
z.k. vložku št. 241, k.o. Prosenjakovci.
Zemljišči se prodajata kot zaključena celota po izhodiščni ceni 3.619,00 EUR za
solastniški delež ½ (delež ½ prodaja po isti
ceni na m2 solastnik zemljišča);
2.1.10. zazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 1303/2, njiva, v izmeri 9195 m2, poslovna
stavba, v izmeri 580 m2, poslovna stavba,
v izmeri 790 m2, poslovna stavba, v izmeri
10060 m2 in dvorišče, v izmeri 2185 m2, vpisano v z.k. vložku št. 531, k.o. Tešanovci, po
izhodiščni ceni 580.000,00 EUR. Zemljišče
je obremenjeno s hipoteko, stavbno in zakupno pravico.
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2.2. komunalno opremljena nezazidana
stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo:
2.2.1. parc. št. 1054/8, travnik, v izmeri
925 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 34.687,50 EUR;
2.2.2. parc. št. 1054/9, travnik, v izmeri
982 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 36.825,00 EUR;
2.2.3. parc. št. 1054/10, travnik, v izmeri 1235 m2, vpisana v z.k. vložku
št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni
46.312,50 EUR;
2.2.4. parc. št. 1054/12, travnik, v izmeri 1279 m2, vpisana v z.k. vložku
št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni
47.962,50 EUR;
2.2.5. parc. št. 1054/14, travnik, v izmeri
779 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 29.212,50 EUR;
2.2.6. parc. št. 1054/15, travnik, v izmeri
757 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 28.387,50 EUR;
2.2.7. parc. št. 1054/16, travnik, v izmeri
774 m2, vpisana v z.k. vložku št. 547, k.o. Martjanci, po izhodiščni ceni 29.025,00 EUR.
2.3. komunalno opremljeno nezazidano
stavbno zemljišče:
2.3.1. parc. št. 3515/1, travnik, v izmeri 5291 m2, vpisana v z.k. vložku
št. 1013, k.o. Moravci, po izhodiščni ceni
529.100,00 EUR;
V izhodiščno ceno nepremičnin pod točkami 2.1., 2.2. in 2.3. ni vključen 20% davek
na dodano vrednost oziroma 2% davek na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec poleg kupnine.
V izhodiščno ceno nepremičnin pod točkama 2.2. in 2.3. je že vključen komunalni
prispevek.
Za kmetijska zemljišča je ponudnik v
skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih
dolžan sprejeti tudi ponudbo prodajalca na
Upravni enoti v Murski Soboti.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje:
4.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
4.2. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo pristojna komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
4.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri. V nasprotnem primeru
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
občina pravico zadržati vplačano varščino.
4.4. Vpis v zemljiško knjigo se bo opravil
po plačilu celotne kupnine.
4.5. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet nepremičnin in stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje
v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da
kupec ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni pogodbi,
se prodajna pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1. Izbor najugodnejšega ponudnika
bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
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ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene.
6.2. Z ponudniki, ki bodo podali enakovredne najugodnejše ponudbe (enaka
višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja.
6.3. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
6.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma
po preteku roka za uveljavitev predkupne
pravice.
6.5. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, občina zadrži njegovo varščino.
6.6. Komisija lahko s soglasjem župana
Občine Moravske Toplice, postopek prodaje
ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe,
pri čemer se ponudnikom povrne plačana
varščina in drugi izkazani stroški.
6.7. Javno odpiranje ponudb bo 28. 6.
2010, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
Moravske Toplice. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh
od datuma odpiranja ponudb.
6.8. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.
7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
7.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin ter v roku podajo pravilno ponudbo, ki mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1),
– izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2),
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3),
– dokazilo o vplačani varščini s številko
računa za primer vračila varščine,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali
fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta
in davčno številko – za fizične osebe.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
7.2. Ponudniki morajo vplačati varščino v
višini 10% ponujene cene na zakladniški podračun Občine Moravske Toplice, št.: 012780100012085, z navedbo »varščina za javno
zbiranje ponudb«. Uspelemu ponudniku se
bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v 15 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika.
7.3. Pogoj za veljavnost ponudb je, da
ponudnik za nakup kmetijskih zemljišč (v
celoti ali v delu), v zakonitem roku vloži
na Upravni enoti v Murski Soboti, vlogo za
sprejem ponudbe za prodajo navedenih
kmetijskih zemljišč.
8. Zakonska podlaga: za izvedbo javnega zbiranja ponudb se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 100/09).

9. Rok, naslov in informacije:
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, 9226 Moravske Toplice, z oznako
»Ponudba za nakup nepremičnin – Ne
odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na
zgornji naslov, do vključno 28. junija 2010,
do 10. ure.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri tajniku občine
Martini Vink Kranjec, tel. 02/538-15-04 ali na
e‑naslovu: martina.vink.kranjec@moravsketoplice.si.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani
Občine Moravske Toplice: http://www.moravske-toplice.si/, v pisni obliki pa jih ponudniki
lahko prejmejo v vložišču Občine Moravske
Toplice.
Občina Moravske Toplice
Št. 465-02/813985
Ob-3568/10
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07, 100/09), Odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/2009) in sklepov št. 32, 30. redne seje Mestnega sveta
Mestne občine Maribor z dne 13. 7. 2009,
št. 23, 34. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 21. 12. 2009,
št. 24, 37. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 29. 3. 2010 ter
sklepa št. 34, 21. redne seje Mestnega
sveta Mestne občine Maribor, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.), za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
A) Zemljišče, parc. št. 795/2, v izmeri
195 m2, prip. vl. št. 1471, k.o. Studenci, je v
lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži
ob lastniškem zemljišču parc. št. 795/1, iste
k.o., ob Erjavčevi ulici in predstavlja z njim
zaokroženo, gradbeno celoto.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno
zemljišče v ureditvenem območju naselja,
in sicer po PUP površine za stanovanja in
dopolnilne dejavnosti.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 122,00 EUR za m2 zemljišča. V ceni ni
zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo
zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 795/2, k.o. Studenci, bo prodano na podlagi javnega zbiranja
ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki
znaša 23.790,00 EUR.
B) Zemljišče, parc. št. 431/3, v izmeri
1.166 m2, prip. vl. št. 1585, k.o. Pekre, je
v lasti Mestne občine Maribor, in v naravi
leži ob lastniškem zemljišču parc. št. 434,
iste k.o., med Bezjakovo ulico in Ulico Jelenčevih in predstavlja z njim zaokroženo,
gradbeno celoto.
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Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je
nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, in sicer
po PUP površine za stanovanja in dopolnilne
dejavnosti.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na
97,77 EUR za m2, zemljišča. V ceni ni zajet
20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 431/3, k.o. Pekre, bo
prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb,
ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša
114.000,00 EUR.
C) Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566,
555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546, 537,
535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4, 504/2, 503/2,
480/2, 482/2, 481/2, 487/2, 486/2, 553/2, 568,
556, 552/4, 545/3, 529/2, 547, 510/2, 493,
492, 496/2, 502, 511, 534/2, 533, 557, 565,
705/32, 569, 564, 548/2, 510/3, 494/2, 495/2,
494/1, 495/1, 534/1, 552/2, 562/1, 563, 559,
558, 552/3, 548/1, 532, 531/1, k.o. Pobrežje, v
lasti Mestne občine Maribor. Zemljišča se nahajajo na zaprtem delu odlagališča Pobrežje
in skupaj merijo 203.553 m2.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča za
nepremičnine veljajo naslednji prostorski akti:
Dolgoročni plan Občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87),
Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za
obdobje 1986–1990 (MUV, št. 12/86, 20/88,
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Maribor, za območje Mestne občine Maribor (MUV, št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96,
6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01,
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, in Uradni
list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in
111/08) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora, (MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07, 14/08, 15/08,
obvezna razlaga MUV, št. 1/08 in 5/08).
Predmetna površina je opredeljena kot površina za šport. Navedeno območje se začasno ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih – predvidna je izdelava občinskega
lokacijskega načrta. Na površinah za šport
je možna tudi umestitev gradbenoinženirskih
objektov - sončne celice. V povezavi z Enotno klasifikacijo vrst objektov se sončne celice
lahko umestijo kot »drugi gradbeni inženirski
objekti, ki niso uvrščeni drugje«.
Po veljavnih aktih je severni in zahodni del
območja predviden kot rezervat za cesto.
Kolikor bo občina v skladu s prostorskimi
akti potrebovala dele zemljišč za izgradnjo ceste, bo kupec v prodajni pogodbi zavezan, da
kasneje odmerjene dele zemljišč proda občini
po enaki ceni, kot jih je kupil.
Zemljišča se prodajajo po ceni, ki znaša
5.181.950,49 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV.
Po plačilu celotne kupnine bo kupec dobil
potrdilo o poravnanem komunalnem prispevku.
Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566,
555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546, 537,
535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4, 504/2, 503/2,
480/2, 482/2, 481/2, 487/2, 486/2, 553/2, 568,
556, 552/4, 545/3, 529/2, 547, 510/2, 493,
492, 496/2, 502, 511, 534/2, 533, 557, 565,
705/32, 569, 564, 548/2, 510/3, 494/2, 495/2,
494/1, 495/1, 534/1, 552/2, 562/1, 563, 559,
558, 552/3, 548/1, 532, 531/1, k.o. Pobrežje,
bodo prodana na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno,
višjo ali enako od izhodiščne cene.

Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb
je 5.181.950,49 EUR.
D) Zemljišče, parc. št. 67/10, v izmeri
620 m2, prip. vl. št. 1015, k.o. Počehova, je v
lasti Mestne občine Maribor in leži v območju,
kjer je sprejet Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za sanacijo degradiranega prostora v
Občini Maribor (MUV, št. 8/94), saj je na zemljišču zgrajen objekt, ki nima urejenih ustreznih upravnih dovoljenj in je v lasti dosedanjega najemnika oziroma posestnika.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je
nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, in
sicer po PUP za podeželje v Občini Maribor v
območju razpršenih gradenj.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na
47,93 EUR, za m2 zemljišča. V ceni ni zajet
20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 67/10, k.o. Počehova,
bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno,
višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša
29.716,60 EUR.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu
ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od
30 dni in številko TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta in številko TRR,
– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis
iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni in številko TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri
NKBM d.d., najkasneje do 11. 6. 2010,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko ponudnik navede višjo ali enako ceno od izhodiščne,
– posebno izjavo ponudnika, da se z razpisanimi pogoji strinja
– in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 31. 7. 2010.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe v
zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba za nakup zemljišča – z ustrezno zaporedno oznako
nepremičnine: pod A; B; C; D – Ne odpiraj«,
morajo biti na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska
ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do ponedeljka, 14. 6. 2010, do 12. ure.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta
dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo in nadzor
prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla
med temi ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
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stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb bo javno,
in sicer 15. 6. 2010, ob 9. uri, na sedežu JP
GSZ d.o.o.
5. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o.
skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15
dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika.
Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh
po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec
ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za nično, brez izvedbe posebnega
postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi
ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se
šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan
zemljiškoknjižni predlog.
V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe,
lahko prodajalec sklene pogodbo z drugim
najugodnejšim ponudnikom brez javnega zbiranja ponudb.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu o
izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom
prodaje, in sicer v višini 2% od izhodiščne
cene oziroma največ 5.000,00 EUR, z vključenim DDV.
9. Ustavitev postopka
JP GSZ d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe
postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/22-01-422, 02/22-01-423 ali info@jpgsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-3578/10
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, s spr.), 8. in 53. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, 1/06)
objavlja Občina Jesenice
javni poziv
promotorjem – investitorjem k podaji
nezavezujočih vlog o zainteresiranosti
za sodelovanje pri obnovi in oživitvi
neizkoriščenega objekta na območju
FIPROM
Naziv in sedež naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel. 04/58-69-289, faks 04/58-69-270,
elektronski naslov: edita.granatir-lapuh@
jesenice.si.
Predmet javnega poziva
Zbiranje vlog o zainteresiranosti za sodelovanje pri obnovi in oživitvi neizkoriščenega
objekta na območju Fiprom, v skladu s sprejetimi prostorskimi plani ter v okviru določil
smernic razvoja območja Fiprom.
Neizkoriščen objekt na območju Fiproma
leži v osrednjem delu mesta Jesenic, na območju Stare Save. Objekt stoji na zemljišču
s parc. št. 902/52 (del), 902/51 in 901/5,
vse k.o. Jesenice. V naravi predmetni objekt
predstavlja opuščeno industrijsko halo s tlorisnim gabaritom 114,20 x 25,00 m.

Stran

1318 /

Št.

42 / 28. 5. 2010

Območje Fiproma je eno od prej degradiranih industrijskih območij na področju Občine Jesenice. Območje postaja novo mestno
središče z vsemi mestotvornimi funkcijami
v neposredni bližini. V letih do 2009 je bilo
območje Fiproma ustrezno komunalno opremljeno, urejene pa so bile tudi povezave do
območja.
Zakaj je to poslovna priložnost?
– v strategiji Občine Jesenice je območje
na katerem stoji predmetni objekt predvideno kot mestno središče;
– oddaljenost od predora Karavanke
(mejni prehod z Avstrijo) približno 3 km;
– v letu 2009 končana investicija s katero
se je območje na novo komunalno uredilo;
– zagotovljena parkirna mesta, možnost
investiranja v dodatnih 80–100 parkirišč;
– v letu 2012 se predvideva konec investicije v izgradnjo tržnice, ki bo locirana v neposredni bližini (približno 200 m vzhodno od
predmetnega objekta), s čimer bo zaključen
investicijski cikel na območju Fiprom;
– možnost sodelovanja zasebnega partnerja že v fazi idejne zasnove obnove in
oživitve predmetnega objekta;
– vse možnosti sodelovanja javnega in
zasebnega partnerja so še odprte.
Nezavezujočo vlogo o zainteresiranosti
lahko vloži: vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je zainteresirana za sodelovanje pri obnovi
in oživitvi neizkoriščenega objekta na območju Fiprom.
Vloga o zainteresiranosti mora vsebovati:
– osnovne podatke o vlagatelju ter navedbo dejavnosti vlagatelja,
– predstavitev načina sodelovanja pri obnovi in oživitvi neizkoriščenega objekta na območju Fiprom,
– opredelitev možnosti in načina vlaganja
v rekonstrukcijo in oživitvi neizkoriščenega
objekta na območju Fiprom,
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– opredelitev predvidenega finančnega in
terminskega plana vlaganj.
Dokumentacija
Zainteresirani ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo na Občini Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice na Oddelku za gospodarstvo (kontakt:Tanja Antonič, tel. 04/58-69302, email: tanja.antonic@jesenice.si, Mojca
Konobelj, tel. 04/58-69-266, email: mojca.konobelj@jesenice.si) ali na spletni strani: www.
jesenice.si. Po predhodnem dogovoru je možen tudi ogled predmetnega objekta.
Javni poziv se objavi v Uradnem listu RS,
časopisu Finance ter lokalnih medijih. Po
prejemu vloge bo z vsakim zainteresiranim
ponudnikom opravljen razgovor o možnostih
vlaganja in sodelovanja oziroma sklenitve javno zasebnega partnerstva za rekonstrukcijo in
oživitvi neizkoriščenega objekta na območju
Fiprom.
Rok za predložitev vloge o zainteresiranosti: vlogo o zainteresiranosti je potrebno
vložiti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice z oznako »Javni
poziv – obnova in oživitev objekta na območju
Fiprom«, od dneva objave v časopisu Finance
do vključno 25. 6. 2010.
Občina Jesenice
Ob-3602/10
Mestna občina Novo mesto objavlja na
podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu
poziv
promotorjem k podaji vlog o
zainteresiranosti za izvedbo projekta
javno-zasebnega partnerstva »Servisni
objekt za tenis s kegljiščem«
Mestna občina Novo mesto na podlagi 32.
in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) poziva

promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »servisni objekt za tenis s
kegljiščem«.
Predmet javno zasebnega partnerstva je
dokončanje izgradnje servisnega objekta ob
teniških igriščih, v katerem bo tudi kegljišče.
Servisni objekt je delno zgrajen, zaključen
je objekt s fasado, notranjost objekta pa ni
urejena. Javni partner ocenjuje, da okvirna
vrednost investicije, potrebne za dokončanje servisnega objekta znaša ca. 400.000
EUR.
Več o izgradnji in upravljanju, načinu financiranja, količini in obsegu projekta, datumu začetka in roku izvedbe postopka sklenitve javno zasebnega partnerstva in začetku
izvedbe projekta, bo razvidno iz javnega
razpisa.
Javni partner odločitve o javno-zasebnem partnerstvu še ni sprejel, vendar mu
tretji odstavek 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu omogoča, da se poziv
promotorjem lahko poda še pred sprejemom
tega akta.
Oddaja vloge o zainteresiranosti za promotorja, ki takšno vlogo odda, ne predstavlja
prevzema nobenih obveznosti, prav tako pa
v morebitnem postopku javno- zasebnega
partnerstva ne ustvarja nobenih pravic za
promotorja.
Promotorji naj svoje vloge o zainteresiranosti pošljejo po priporočeni pošti na naslov
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, z pripisom »Servisni
objekt za tenis s kegljiščem«, najkasneje
do 10. 6. 2010. Promotorji, ki bodo v navedenem roku oddali vlogo o zainteresiranosti, bodo pisno povabljeni na informativni
sestanek, katerega dan in uro bo naknadno
določila Mestna občina Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3548/10
Slovenska nacionalna stranka, Tivolska
13, 1001 Ljubljana, objavlja na podlagi Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
Zap.
št.
I.
1.
1.a
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.

2.
3.
III.
IV.

Postavka

Znesek v €

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki državnega proračuna – delno povračilo stroškov volilne
kampanje za volitve poslank in poslancev v DZ RS 2008
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Članarina
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v
zakonu določeno višino
Drugi prihodki (obresti, donacije iz dohodnine)
Preneseni presežek prihodkov iz prejšnjih let
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Volitve poslank in poslancev v DZ RS 2008
Volitve poslank in poslancev iz RS v Evropski parlament 2009
Drugi stroški in izredni odhodki
Presežek odhodkov, prenesen iz prejšnjih let
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

171.230,56
18.754,56
82.602,40
8.365,00
/
/
1.176,85
/
282.129,37

6.428,93
4.246,74
209.302,16
28.981,28
248.959,11
33.170,26

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2009
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
4.a
5.

Postavka

Znesek v €

Sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Ugotovljeni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

869,78
4.320,98

44.859,48
372,23
50.422,47

33.170,26

17.252,21
50.422,47

Slovenska nacionalna stranka
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Št. 2153-4/2010/7
Ob-3584/10
V register političnih strank se vpiše politična stranka Stranka združena Istra, s
skrajšanim imenom Združena Istra in s kratico imena ZI ter s sedežem v Luciji, Obala
93. Znak stranke sestavlja sonce v rdečem,
oranžnem in rumenem odtenku, nad motivom vala v podobi Istre v modri barvi ter napis ZDRUŽENA ISTRA z velikimi tiskanimi
črkami ob desni spodnji strani slike v pisavi
Myriad Web Pro v modri barvi.
Kot zastopnik politične stranke Stranke
združene Istre se v register političnih strank vpiše Boštjan Vranješ, EMŠO: 0107974500727,
državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Piran, Razgled 33.
Matična številka politične stranke je:
4021118.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
objavlja v skladu z Zakonom o političnih
strankah (Ur. l. RS, št. 100/05)
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
Zap. Postavka
št.
I.

Prihodki

1.

Prihodki iz državnega
proračuna

250.109,41

2.

Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti

203.436,56

3.

Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter zasebnikov

16.962,51

4.

Članarine

29.643,00

5.

Prihodki iz financiranja

6.

Drugi prihodki
Celotni prihodki

Ob-3590/10
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova 6, Ljubljana,

Znesek v
EUR

851,25
1.702,15
502.704,88

II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni
odhodki

358.238,28

Celotni odhodki

395.473,86

III.

Presežek prihodkov
nad odhodki

107.231,02

IV.

Presežek odhodkov
nad prihodki

37.235,58

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2009
Zap. Postavka
št.
I.
Sredstva
1.
Opredmetena osnovna
sredstva
2.
Dolgoročne finančne
naložbe
3.
Kratkoročne finančne
naložbe
4.
Denarna sredstva na
računih
5.
Druga sredstva
Skupaj sredstva
II.
Obveznosti do virov
sredstev
1.
Ustanovitveni vložek
2.
Presežek prihodkov
3.
Dolgoročne obveznosti
iz financiranja
4.
Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
5.
Druge obveznosti do
virov sredstev
Skupaj viri sredstev

Znesek v
EUR

4.850,83

17.582,71
348.220,01
2.903,50
373.557,05

7.436,36
328.621,69

37.499,00
373.557,05

DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-6/2010-3
Ob-3367/10
V evidenci statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, pod zaporedno številko 100, se spremeni naslov
sedeža sindikata SINCE 07 Sindikat centrov za socialno delo, Sindikat Centra za
socialno delo Šiška, na naslov Celovška
c. 150, Ljubljana.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-10-0118
Ob-3511/10
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Koper izdaja na
podlagi 16. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZgeoD (Uradni list RS, št. 8/00, 110/02
– ZGO-1, 47/06 – ZEN in 45/08) v zadevi
nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča
v katastrski občini 2536 Sabonje, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, sklep:
1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper z
dnem 1. 6. 2010 prične, po uradni dolžnosti
v katastrski občini 2536 Sabonje, izvajati
postopek nastavitve zemljiškega katastra
za zemljišča, ki ležijo znotraj meje območja
nastavitve zemljiškega katastra. Meja območja nastavitve zemljiškega katastra poteka znotraj območja, ki ga omejujejo parcele 2011 katastrska občina 2534 Tominje;

298/1, 298/2, 2393/1, 299 katastrska občina 2535 Harije; 1114, 1125, 1132, 1133/1,
1751/7, 1133/2 katastrska občina 2536 Sabonje; 1464/2, 688/4 katastrska občina 2578
Podbeže.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava
Koper.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper poziva neznane imetnike pravic na območju
iz 1. točke tega sklepa, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v
postopku nastavitve zemljiškega katastra.
Neznani imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje
v postopku nastavitve zemljiškega katastra
najkasneje do 1. 7. 2010.

4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo potekal v naslednjih fazah:
– izvedba morebitnih drugih dokazov za
ugotovitev podatkov zemljiškega katastra,
najkasneje do dne 1. 8. 2010,
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra, najkasneje do dne 10. 8.
2010,
– poziv sodišču za začetek postopka nastavitve in dopolnitve zemljiške knjige, najkasneje do dne 16. 8. 2010,
– evidentiranje predloga nastavljenega
zemljiškega katastra in lastnikov parcel po
prejemu pravnomočnega sklepa sodišča, ki
vodi zemljiško knjigo.
5. Stroškov postopka ni.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb

Ob-3508/10
Tkanina d.d. Ljubljana, Wolfova 10/a, na
podlagi 4. točke 532. člena Zakona o gospodarskih družbah -1, objavlja obvestilo
družbe LABOD IN d.o.o., Dalmatinova 2,
Ljubljana, ki ga je prejela dne 20. 5. 2010,
da je LABOD IN d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana, dne 14. 5. 2010, postala imetnik
15.633 delnic z oznako TKAR, kar predstavlja 30,00%-ni delež vseh delnic družbe
Tkanina, d.d. Ljubljana.
Tkanina, d.d. Ljubljana
Saša Čermelj, direktorica
Ob-3585/10
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1), samostojni
podjetnik Marko Brlan, s.p., s sedežem na
naslovu Tomšičeva 40, 2000 Maribor, matična številka 3004058000, obveščam upnike
in ostale poslovne partnerje, da bom po
preteku treh mesecev, šteto od dneva objave v Uradnem listu RS, pričel postopek
pri registrskem sodišču, za prenos podjetja na obstoječo kapitalsko družbo. Z dnem
vpisa prenosa podjetja v sodni register bo
podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot
s.p., podjetje podjetnika pa bo v skladu s
pogodbo o prenosu podjetja preneseno na
obstoječo družbo z omejeno odgovornostjo,
po postopku in na način, kot je opredeljen
v ZGD-1.
Nova struktura, d.o.o.
Ob-3611/10
Družba JEM, jeseniške mesnine, d.d.,
s sedežem na Jesenicah in poslovnim naslovom Spodnji plavž 14, Jesenice, matična številka 5048427000, je kot prevzemna
družba dne 19. 5. 2010 registrskemu sodišču v Kranju predložila Pogodbo o pripojitvi, sklenjeno med prevzeto družbo BALA,
proizvodnja, notranja in zunanja trgovina
ter storitve Bled, d.o.o., s sedežem na Bledu in poslovnim naslovom Finžgarjeva cesta 8, Bled, matična številka 5383072000,
in prevzemno družbo JEM, jeseniške mesnine, d.d., s sedežem na Jesenicah in
poslovnim naslovom Spodnji plavž 14, Jesenice, matična številka 504842700, z dne
4. 5. 2010. Pogodbo o pripojitvi z dne 4. 5.
2010 je pregledal tudi 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, vsak delovni dan, med 10.
in 12. uro. Družba bo vsakemu delničarju
na njegovo zahtevo najkasneje naslednji
delovni dan brezplačno dala prepis teh
listin. Prevzemna družba je edini lastnik
prevzete družbe, zaradi tega in v skladu
s 599. členom ZGD-1 uprava prevzemne
družbe ne zahteva, da bi o soglasju za
pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe. Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega
kapitala prevzemne družbe, lahko v roku

enega meseca od sprejema sklepa ustanovitelja prevzete družbe o soglasju za pripojitev zahtevajo, da o soglasju za pripojitev
odloča na svoji skupščini tudi skupščina
prevzemne družbe.
JEM, jeseniške mesnine, d.d.
direktorica Polona Škantar
Ob-3576/10
Likvidacijski upravitelj družbe Medvešek
Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD1 objavlja obvestilo in poziv upnikom:
1. Skupščina družbe Medvešek Pušnik,
finančno poslovanje, d.d., Železna cesta 18,
1000 Ljubljana, je dne 14. 5. 2010, sprejela
sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Valter Grilanc, Prvačina 49a,
5297 Prvačina.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/17160 z dne 18. 5.
2010, v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije, nad družbo Medvešek Pušnik,
finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji.
4. Upniki družbe Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji, se
pozivajo, da v roku 30 dni, od dneva objave
tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo
svoje terjatve do družbe v likvidaciji, in jih s
priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov
Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, d.d.
– v likvidaciji, Likvidacijski upravitelj Valter
Grilanc, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, s
pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe
v likvidaciji.
Medvešek Pušnik, finančno poslovanje,
d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Valter Grilanc

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3513/10
V skladu s 520. členom ZGD-1 na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 4. 5. 2010
objavljamo sklep:
Osnovni kapital družbe Lek Veterina
d.o.o., s sedežem Lipovci 251 A, Beltinci,
v višini 710.649,00 EUR, se zmanjša iz
710.649,00 EUR za osnovni vložek družbenika Vogrinčič Stanislava, Gradišče 66A,
Tišina: 15.629,93 EUR, ki je izstopil iz družbe dne, 21. 9. 2009, in za osnovni vložek
Potočnik Mirana, Jamova cesta 48, Ljubljana: 10.549,06 EUR, ki je izstopil iz družbe
dne, 1. 2. 2010, in po zmanjšanju znaša
684.470,01 EUR.
Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z

zmanjšanjem osnovnega kapitala, upnike,
ki so družbi znani, pa bo direktor pozval
neposredno.
Lek Veterina d.o.o.
direktor družbe
Branko Kamenšek, spec.

Sklici skupščin
Ob-3653/10
Preklic
Družba KPL d.d. obvešča delničarje,
da uprava in nadzorni svet preklicujeta 17.
sejo skupščine KPL d.d., Tbilisijska ulica 61,
1000 Ljubljana, ki je bila sklicana za dne
2. 7. 2010, ob 9. uri, na sedežu družbe KPL
d.d. in objavljena v Uradnem listu RS, št. 40,
dne 21. 5. 2010.
KPL d.d.
direktor
Zvonko Šavor
Ob-3494/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06
in spremembe) in 38.–40. člena Statuta Kovinoplastike Lož d.d. uprava družbe
sklicuje
16. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,
ki bo v četrtek, 1. julija 2010, ob 16. uri,
v prostorih jedilnice družbe, v Ložu, Cesta
19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.
Dnevni red in predlog sklepov:
1) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
1. 1. Za predsednika skupščine se izvoli
Stanka Ogrinc. Ugotovi se, da je skupščina
sklepčna. Za preštevalca glasov se izvolita
Meta Turk in Metoda Vrtar. Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
2. 1. Nagrajevanje članov nadzornega
sveta.
Spremeni se 33. člen, ki se na novo
glasi:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo zagotovi plačilo in nadomestilo stroškov v zvezi z delom, kar določi s sklepom
skupščina družbe.
Plačila članom nadzornega sveta morajo
biti v skladu z nalogami, ki jih opravljajo in
finančnim položajem družbe.
3. Predložitev revidiranega poročila in
poročila nadzornega sveta in sklepanje o
uporabi bilančnega dobička in o podelitvi
razrešnice.
Skupščina se je seznanila z revidiranim
Letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d.
za leto 2009 in s poročilom nadzornega
sveta o sprejemu poročila za leto 2009.

Stran

1324 /

Št.

42 / 28. 5. 2010

Predlogi sklepov:
3.1. Bilančni dobiček za leto 2009 je sestavljen iz prenesenega čistega dobička v
znesku 29.965.876 € in izgube v letu 2009
v znesku 4.371.310 € ter oblikovanja rezerv
za lastne deleže v znesku 2.759.829 €.
Bilančni dobiček v skupnem znesku
22.834.737 € ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2009 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2010 revizijsko hišo KPMG, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A,
1000 Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe, vključno z revidiranim letnim poročilom
za leto 2009, poročilom nadzornega sveta
po 282. členu ZGD-1 ter predlogi sklepov po
navedenem dnevnem redu z utemeljitvami,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v vložišču Kadrovske in pravne
službe, vsak delovni dan, od 11. do 14. ure,
od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom in
predlaganimi sklepi je objavljen tudi na intranetni strani družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 26. 6. 2010 in ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najkasneje konec četrtega dne
pred skupščino.
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v skladu
z 296. členom ZGD-1C (peti odstavek) zahtevajo dopolnitev dnevnega reda 7 dni po
objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov,
ki morajo biti pisno obrazloženi in posredovani najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, kjer tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 1. 7. 2010, ob 17. uri, v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predsednik nadzornega sveta
Kovinoplastike Lož d.d.
Branko Troha
Predsednik uprave
Kovinoplastike Lož d.d.
Janez Poje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-3495/10
Na podlagi 1. člena Statuta družbe IMP
Investicije d.d., Ulica 15. maja 21, Koper,
predsednik upravnega odbora družbe IMP
Investicije d.d. sklicuje
4. sejo skupščine
družbe IMP Investicije d.d.,
ki bo 30. 6. 2010, ob 14. uri, v kraju sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Uprava družbe predlaga skupščini delničarjev družbe IMP Investicije d.d., da imenuje naslednje organe skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca
glasov in notarja.
3. Sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 2009.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
bilančni dobiček poslovnega leta 2009 prenese v naslednje poslovno leto.
5. Razrešnica upravi.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2009.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
– Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
– Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
– Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi
pri klirinško depotni družbi (KDD), na dan
24. 6. 2010, in bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo.
– Vljudno prosimo udeležence, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
– Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od
29. 5. 2010, vsak delavnik, od 13. do 15. ure.
– V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 15. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Investicije d.d.
predsednik upravnega odbora
Jože Cetinski, dipl. inž.
Ob-3496/10
Na podlagi 30. člena Statuta družbe IMP
Montaža Koper d.d., Ulica 15. maja 21, Koper, predsednik UO družbe IMP Montaža
Koper d.d. sklicuje
14. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper d.d.,
ki bo 30. 6. 2010, ob 13. uri, v kraju sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Uprava družbe predlaga skupščini delničarjev družbe IMP Montaža Koper d.d., da
imenuje naslednje organe skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca
glasov in notarja.
3. Sprejem poslovnega poročila uprave
in poročila o reviziji računovodskih izkazov
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme poslovno poročilo uprave za poslovno
leto 2009, s poročilom o reviziji računovodskih izkazov.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček poslovnega leta 2009 prenese v
naslednje poslovno leto.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2009.
6. Spremembe in dopolnitve statuta:
sprememba mandata izvršnega direktorja.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme spremembo statuta družba, s katero se
določi 4-letni mandat izvršnega direktorja.
Sprejme se čistopis statuta v predloženi
obliki, v katerem so upoštevane spremembe
po sprejetih sklepih.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju revizorja SN
revizija d.o.o. Ljubljana za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2010.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
– Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
– Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
– Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi
pri klirinško depotni družbi (KDD), na dan
24. 6. 2010, in bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo.
– Vljudno prosimo udeležence, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
– Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od 29. 5.
2010, vsak delavnik, od 13. do 15. ure.
– V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Montaža Koper d.d.
predsednik UO
Jože Cetinski, dipl. inž.
Ob-3497/10
Na podlagi 13. člena Statuta Cestnega podjetja Murska Sobota, d.d., družbe
za vzdrževanje in gradnjo cest in Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje
uprava družbe
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15. skupščino
delničarjev družbe CP Murska Sobota,
d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
ki bo v torek, dne 29. 6. 2010, ob 12. uri,
v sejni sobi družbe CP Murska Sobota d.d.,
Lipovci 256b, 9231 Beltinci.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočo se imenuje Danica
Dvanajšček, univ. dipl. prav.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2009, z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe z dne
18. 5. 2010 ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe CP Murska Sobota
d.d. za poslovno leto 2009.
3.a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2009.
3.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmeta naslednja sklepa:
a) o uporabi bilančnega dobička družbe
CP Murska Sobota d.d. za poslovno leto
2009:
– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2009 znaša 6.356.497,25 EUR,
– del bilančnega dobička v višini
601.512,00 EUR bruto se razdeli delničarjem tako, da znaša bruto dividenda 3,00
EUR na delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki so na presečni dan (konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 25. 6.
2010) vknjiženi kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi d.d. Ljubljana. Dividende se
izplačajo najkasneje do 30. 9. 2010. Za namen izplačila dividend bo družba porabila
del sredstev dobička v višini 601.512,00
EUR iz leta 2005,
– o preostalem delu, bilančnem dobičku
v višini 5.754.985,25 EUR bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) podeli se razrešnica upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe CP Murska
Sobota d.d. za poslovno leto 2009.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve
statuta. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2010 imenuje družbo Renoma družba za
revizijo in svetovanje, d.o.o. Kamniška 25,
1000 Ljubljana.

6. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo zagotovi
a) nagrada za poslovno leto 2009:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 2.000,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
1.500,00 EUR bruto;
b) sejnina od 1. 7. 2010 naprej:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 250,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
170,00 EUR bruto.
Nagrada se članom nadzornega sveta
izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta.
7. Vprašanja delničarjev.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uveljavljanja
glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) in se
pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je
dne 25. 6. 2010. Delničarji lahko uveljavljajo
svoje pravice na skupščini prek zakonitih
zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo
mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane
shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda (razširitev
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 družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD1-C objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 C ali volilne predloge za
volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 C. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi oziroma sporoči
na način iz 296. člena ZGD-1 C, le če bodo
ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi
sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. člena in 301. člena ZGD-1 C in
bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo
pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD1 C.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Letno poročilo za poslovno leto 2009 z
mnenjem revizorja, poročilo nadzornega
sveta in predlogi sklepov, so delničarjem
dostopni na sedežu družbe.
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Delovno gradivo k točkam dnevnega
reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure, v tajništvu
družbe.
CP Murska Sobota, d.d.
uprava
Janez Horvat
Ob-3498/10
Na podlagi 6.3. točke Statuta Term Čatež
d.d. uprava sklicuje
16. sejo skupščine
Term Čatež d.d.,
ki bo v sredo, 30. junija 2010, ob 13. uri,
na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35,
8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni
dvorani hotela Terme, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Terme Čatež d.d. za leto 2009, z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega
poročila skupine Term Čatež d.d. za leto
2009, z mnenjem revizorja in seznanitev
s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila s stališčem do
revizijskega poročila, ter sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička za leto 2009,
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto
2009, z mnenjem revizorja in konsolidiranim
letnim poročilom skupine Terme Čatež za
leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega
poročila in prejemki uprave in članov nadzornega sveta.
2.2 Bilančni dobiček za leto 2009, v znesku 8.691.048,29 €, se uporabi:
– 2.696.001,00 € za dividende (5,50 €
bruto dividende na delnico);
– 5.995.047,29 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.
Družba bo delničarjem začela izplačevati
dividende dne 30. 9. 2010, in sicer po stanju
delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD
– Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, na dan 2. 7. 2010 in na način, kot
ga bo določila uprava družbe.
2.3 Potrdi in odobri se delo uprave in se
ji podeli razrešnica za leto 2009.
2.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v letu 2009 ter se mu podeli razrešnica.
– Utemeljitev predloga:
Višina dividende je skladna z dosedanjo
dividendno politiko družbe. Glede na uspešno poslovanje družbe se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica in potrdi
njuno delo.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za revidiranje računovodskih izkazov
Term Čatež d.d. za leto 2010, se imenuje
revizijska družba Renoma d.o.o., družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul.
25, 1000 Ljubljana.
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– Utemeljitev predloga:
Skupščina delničarjev družbe je na podlagi 293. člena ZGD-1 pristojna za imenovanje revizorja, ki revidira letno poročilo
družbe.
Nadzorni svet skupščini predlaga, da za
revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2010, imenuje revizijsko družbo z
naslednjimi podatki:
Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana. Družba zagotavlja storitve revizije
številnim pomembnim slovenskim družbam.
Revidiranja računovodskih izkazov družbe
Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež
d.d. je prvič opravila lani. Renoma d.o.o.
je polnopravna članica PKF International, s
sedežem v Londonu.
4. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta, in sicer:
Točka 5.10 se spremenjena glasi:
Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov in finančnim položaju
družbe. Način in višino plačila določa skupščina.
Poleg plačila pripada članom tudi povračilo potnih stroškov in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.
Plačilo članov in predsednika revizijske
komisije znaša 50% vrednosti osnovnega
plačila za opravljanje funkcije člana oziroma
predsednika nadzornega sveta.
Točka 6.4 se spremenjena glasi:
Sklic skupščine se objavi v časopisu
Dnevnik in na spletni strani družbe vsaj
30 dni pred skupščino. Na spletni strani
družbe se objavijo tudi izidi glasovanja na
skupščini.
Doda se točka 6.9, ki glasi:
Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca
tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne
pravice po pooblaščencu je dostopen na
spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko
poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani
obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe. Pri pravnih
osebah pa mora vsebovati lastnoročni podpis zastopnika. Družba ima pravico preveriti
identiteto delničarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti
in avtentičnost njegovega podpisa.
Na enak način in v enaki obliki lahko
delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za
dodatno točko dnevnega reda ter predloge
sklepov, k točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. Družba ima tudi v
teh primerih pravico do preveritve identitete
delničarja, oziroma pooblastitelja ter avtentičnosti njegovega podpisa.
– Utemeljitev predloga:
Zaradi uskladitve z določbami Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list
RS, št. 42/09) so predlagane spremembe
razvidne iz besedila zgornjega predloga
sklepa.
5. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta,
Mitje Gruma. Za novega člana nadzornega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sveta se izvoli Primož Klemen, in sicer za
obdobje od 30. 6. 2010 do 29. 1. 2012.
– Utemeljitev predloga:
Zaradi podane odstopne izjave Mitje Gruma nadzorni svet predlaga, da se v nadzorni
svet izvoli Primož Klemen, in sicer za čas
mandatne dobe ostalih članov nadzornega
sveta. Primož Klemen, profesor filozofije in
psihologije, samozaposlen v okviru skupine
Profil kot senior konzultant, ima večletne izkušnje s področja upravljanja človeških virov
in vodenja svetovalnih projektov.
Prijave za udeležbo na skupščini se
sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijavo delničarji opravijo z izpolnjeno prijavnico, kateri lahko, v primeru, da se
skupščine ne bodo udeležili osebno, priložijo pisno pooblastilo pooblaščencu za zastopanje. Prijavnica in pooblastilo sta dosegljiva na spletni strani Term Čatež d.d.: www.
terme-catez.si.
Glasovalno pravico imajo delničarji, imetniki navadnih nematerializiranih imenskih
delnic, ki so vpisani v delniški knjigi Term
Čatež d.d., ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, tj. 26. 6. 2010 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 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 takoj po poteku sedemdnevnega
roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava Term Čatež
d.d. bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev,
ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine, ki 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.
Delničarji lahko nasprotne predloge in
zahteve za dodatne točke dnevnega reda
pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na
naslov: skupscina@terme-catez.si.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov je skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu
družbe Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, predlogi sklepov z
utemeljitvijo pa so objavljeni tudi na spletnih
straneh družbe, www.terme-catez.si, kjer so
dostopne tudi vse ostale ostale informacije
iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in
informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298. člena, prvega odstavka 300.,
301. in 305. člena ZGD-1, in spletnih straneh Ljubljanske borze (www.seonet.ljse.si),

od dne objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
Osnovni kapital Term Čatež d.d. je razdeljen na 497.022, od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 490.182.
Vse delnice so istega razreda. Na dan
objave sklica te skupščine glasovalnih
pravic nima 6.840 lastnih navadnih imenskih delnic.
Registracija udeležencev se bo začela
eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni
udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovnosodnega registra oziroma drugo ustrezno
listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.
Če ob napovedanem času skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14.00 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Terme Čatež d.d.
Uprava
Št. 65/233
Ob-3499/10
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21 sklicuje v
skladu s 7. členom tretjega odstavka statuta družbe
19. sejo skupščine,
ki bo dne 30. 6. 2010, ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in določitev njenih
organov.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov, notarja
za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi
sklepčnost.
2.a) Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah.
2.b) Uporaba bilančnega dobička za leto
2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009
znaša 564.018,65 EUR. Izplačajo se dividende na navadne kosovne delnice v skupni
višini 277.792,55 EUR, kar znaša 2,17 EUR
bruto na navadno kosovno delnico. Izplačajo se dividende na prednostne kosovne
delnice v skupni višini 21.440,00 EUR, kar
znaša 268,00 EUR bruto na prednostno kosovno delnico. Dividende se izplačajo do
31. 8. 2010. Za dividende se uporabi preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini
257.874,37 EUR in 41.358,18 EUR iz čistega dobička realiziranega v letu 2009. O
preostalem delu bilančnega dobička v višini
264.786,10 EUR bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
2.c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2009.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za preizkus računovodskih izkazov
za leto 2010 imenuje revizijsko družbo ABC
revizija d.o.o.
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4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD 1-C.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta,
ki so sestavni del tega sklepa.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 26. 6. 2010.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
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.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v
skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Jadranska ulica 21, Ljubljana,
vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa
vse do vključno dneva zasedanja skupščine
v času od 8. do 12. ure v tajništvu uprave,
vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri
organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na
spletnih straneh družbe www.rrc.si.
Uprava RRC Računalniške
storitve, d.d., Ljubljana
mag. Mateja Sajovic,
generalna direktorica
Ob-3500/10
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe LIKO d.d. Liboje, uprava sklicuje
16. skupščino
delniške družbe LIKO d.d. Liboje,
v sredo, dne 30. junija 2010, ob 16. uri,
na sedežu družbe v Libojah 26 a, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.

Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se predsednika skupščine, preštevalca glasov in
ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe
za leto 2009 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička, nagrajevanju uprave in podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja 31. 12. 2009 je izkazan
v znesku 3.972.627,70 EUR.
3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2009 se razdeli za:
a) Izplačilo dividende delničarjem v skupni vrednosti 149.342,40 EUR, kar pomeni:
– vrednost bruto dividende 2,70 EUR,
– vednost neto dividende 2,16 EUR.
Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček:
– iz poslovnega leta 2000 v višini
75.307,36 EUR,
– iz poslovnega leta 2001 v višini
74.035,04 EUR.
Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.
3.3. Bilančni dobiček v višini 3.823.285,30
EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni čisti dobiček).
3.4. Izplačilo nagrade upravi in nadzornemu svetu.
a) Izplačilo nagrade upravi bruto 5.500,00
EUR.
b) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu
bruto 5.500,00 EUR.
3.5. Skupščina podeljuje članom uprave in nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2009, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2009.
Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v
času od sklica do 4 dni pred skupščino, med
12. in 14. uro, pri upravi družbe.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki
morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, če se prijavijo
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu
družbe vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
O 1. točki se glasuje javno, o ostalih
točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji
ali njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v
prostor, kjer bo skupščina.
V skladu z dogovorom na skupščini pa
se lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje javno z dvigom rok.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 30. junija 2010,
ob 17. uri, v istih prostorih.
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Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
LIKO d.d. Liboje
direktorica
Magda Mesec
Ob-3501/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
uprava družbe sklicuje
15. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto,
ki bo dne 29. 6. 2010, ob 12. uri, v sejni
dvorani Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Gubčeva 15, v Novem mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: na podlagi poročila preštevalcev glasov skupščina ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli delničar ali pooblaščenec, ki zastopa
največ delnic družbe. Za preštevalca glasov
se izvolita Jože Kovačič in Lado Javornik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2009 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2009, z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2009 znaša
3.748.345,46 EUR, in se razporedi za izplačilo dividend 243.850,20 EUR, ostanek
bilančnega dobička 3.504.495,26 EUR pa
ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
Družba bo dividende delničarjem začela izplačevati v roku 45 dni od dneva seje
skupščine, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana, do konca četrtega dne
pred zasedanjem skupščine.
2.3. Skupščina v skladu z določilom
294. člena Zakona o gospodarskih družbah
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2009, in jima za leto 2009
podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2010
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Za pooblaščenega revizorja za pregled
računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. za leto 2010, se
imenuje EPIS d.o.o., Podjetje za revizijo in
ekonomsko poslovno informacijsko svetovanje, Celje, Glavni trg 5.
4. Predlog sprememb Statuta družbe,
Uprava družbe, ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta, predlaga naslednji sklep:
skupščina družbe sprejme predlagane spremembe Statuta družbe in čistopis Statuta
družbe.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
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jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki predložiti 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 sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo razumno utemeljeni in
za katere bo delničar – predlagatelj pri tem
pisno sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa 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.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so kot imetniki delnic družbe
vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno
prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe
najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in bo ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zastopniki pa z osebnim identifikacijskim dokumentom in izpisom
iz sodnega registra.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom
seje, prijavijo z osebnim identifikacijskim
dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo gradivo.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, pri vodji
finančnoračunovodske službe, vsak delovni
dan, med 10. in 12. uro.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
Uprava družbe
Ob-3502/10
Upravni odbor družbe na podlagi 9. člena
Statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe
za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
sklicuje
17. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper,
ki bo dne 29. 6. 2010, ob 11. uri, v sejni
sobi, na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14,
Koper, in predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova 5.
– Za preštevalca glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d.
– Za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto
2009, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, z revizorjevim
mnenjem in pisnim poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega in konsolidiranega
letnega poročila za leto 2009.
b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega
poročila za leto 2009 izhaja, da bilančni dobiček, po stanju na dan 31. 12. 2009, znaša
1.371.976,69 EUR. Celotni bilančni dobiček
v znesku 1.371.976,69 EUR, ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem
odločeno v naslednjih letih.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2009 in jima
podeli razrešnico za leto 2009.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010
se imenuje družba Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana.
Vpogled v gradivo: gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo
vsake točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe CPK, d.d.,
družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo
in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja
14, Koper, v tajništvu družbe, vsak delovni
dan, med 11. in 13. uro, od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na
podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine
prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku
poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda s predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno
utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se
objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d.
Igor Ukota
predsednik upravnega odbora
Ob-3503/10
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 42. člena
Statuta družbe Terme Olimia d.d., uprava
sklicuje
15. redno sejo skupščine
Terme Olimia d.d., Podčetrtek,
Zdraviliška cesta 24,
ki bo v torek, dne 29. junija 2010, ob 12.
uri, na sedežu družbe, v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu Sotelia, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim
notarjem.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Anica Krizmanič in
Mirjana Romih.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom družbe Terme Olimia d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu
svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
in konsolidiranim letnim poročilom za leto
2009, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku
za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2009 znaša 3.035.744,40 EUR, se
razporedi:
– del dobička v višini 236.629,20 EUR se
razdeli delničarjem v obliki dividend,
– del dobička v višini 2.799.115,20 EUR
ostane nerazporejen.
Bruto dividenda na delnico znaša 0,40
EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za
izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo
kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan
zasedanja skupščine.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu.
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Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2010 se imenuje
družbo ABC Revizija, družba za revizijo in
sorodne storitve d.o.o., PE Ptuj, Osojnikova
3, 2250 Ptuj.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev
statuta družbe, je delničarjem dostopno na
pogled na sedežu družbe: Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek, v tajništvu uprave, vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim
odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list
RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.
terme-olimia.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju:
nasprotni predlog). Nasprotni predlog se
objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine, družbi poslal
predlog za objavo v skladu s 300. členom
ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov:
Terme Olimia, d.d., Zdraviliška cesta 24,
Podčetrtek.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v
pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, oziroma
obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo
na naslov: Terme Olimia, d.d., Zdraviliška
cesta 24, Podčetrtek.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 25. 6. 2010 in bodo
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo
v tajništvu družbe na naslovu: Zdraviliška
cesta 24, Podčetrtek.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1C.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Terme Olimia d.d.
direktor
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.

Ob-3504/10
Na podlagi 7.3 Statuta družbe MURAVGP, d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje uprava družbe
12. skupščino
delničarjev družbe MURA-VGP d.d.,
Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
ki bo v torek, dne 29. 6. 2010, ob 14. uri,
v sejni sobi družbe MURA-VGP d.d., Lipovci
256b, 9231 Beltinci.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočo se imenuje Danica
Dvanajšček.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2009, z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe z dne
18. 5. 2010, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe MURA-VGP d.d. za
poslovno leto 2009.
3.a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2009.
3.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmeta naslednja sklepa:
a) o uporabi bilančnega dobička družbe
MURA-VGP, d.d. za poslovno leto 2009:
– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2009 znaša 1.935.159,30 EUR,
– del bilančnega dobička v višini
218.840,00 EUR bruto se razdeli delničarjem tako, da znaša bruto dividenda 8,00
EUR na delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki so na presečni dan (konec četrtega
dne pred skupščino, to je dne 25. 6. 2010)
vknjiženi kot imetniki delnic v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Dividende se izplačajo najkasneje do 30. 9. 2010. Za namen izplačila
dividend bo družba porabila del sredstev
dobička v višini 52.447,40 EUR iz leta 2004
in del dobička v višini 166.392,60 EUR iz
leta 2005,
– o preostalem delu, bilančnem dobičku
v višini 1.716.319,30 EUR bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) podeli se razrešnica upravi – direktorju
in nadzornemu svetu družbe MURA-VGP,
d.d. za poslovno leto 2009.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve
statuta. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
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Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2010
imenuje družbo Renoma družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. Kamniška 25,1000
Ljubljana.
6. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta in sejnin.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo zagotovi:
a) nagrada za poslovno leto 2009:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 2.000,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
1.500,00 EUR bruto;
b) sejnina od 1. 7. 2010 naprej:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 250,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
170,00 EUR bruto.
Nagrada se članom nadzornega sveta
izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta.
7. Vprašanja delničarjev.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo
na sedežu družbe najkasneje konec četrtega
dne pred skupščino, to je dne 25. 6. 2010.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na
skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je potrebno predložiti na sedež
družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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 družbi najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD1-C objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 C ali volilne predloge
za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 C. Nasprotni
oziroma volilni predlog se objavi oziroma
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 C, le
če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni
po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. člena ZGD-1
C in bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1 C.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Letno poročilo za poslovno leto 2009 z
mnenjem revizorja, poročilo nadzornega
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sveta in predlogi sklepov, so delničarjem
dostopni na sedežu družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega
reda bo na vpogled na sedežu družbe, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, v tajništvu
družbe.
MURA-VGP, d.d.
uprava
Jožef Dominko, univ. dipl. ekon.
Št. 30/2010
Ob-3505/10
Na podlagi 19. člena Statuta družbe Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d.,
uprava družbe sklicuje
13. redno sejo skupščine
družbe Drava Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d.,
ki bo dne 30. junija 2010, ob 11. uri, v
poslovnih prostorih družbe na Ptuju, Žnidaričevo nabrežje 11, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli: Bratoljub Šauperl.
Za preštevalki se izvolita: Milena Zdolšek
in Mateja Draškovič.
Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen
iz Ptuja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom in
sklepi nadzornega sveta, o potrditvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2009 in
stališčem nadzornega sveta k revizijskemu
poročilu za leto 2009.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani s poročilom in sklepi nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila družbe za
poslovno leto 2009 in stališčem nadzornega
sveta k revizijskemu poročilu za leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 3/1: ugotovi se, da
znaša bilančni dobiček družbe VGP Drava
Ptuj d.d. na dan 31. 12. 2009, 1,393.244,85
EUR.
Bilančni dobiček za leto 2009 se uporabi:
– 24.446,00 EUR za dividende, to je 0,17
EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo
delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 9. 2010,
in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan zasedanja skupščine.
– 1,368.798,85 EUR je preneseni dobiček.
Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 1999, v višini
24.446,00 EUR.
Predlog sklepa št. 3/2: skupščina potrdi in
odobri delo uprave in članov nadzornega sveta za leto 2009 in jim podeljuje razrešnico.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 4: skupščina ugotavlja, da dne 17. 7. 2010 preneha mandat
članom nadzornega sveta, kot predstavnikom delničarjev v naslednji sestavi: Bogdan
Božac, predsednik; Janez Novljan, namestnik predsednika; Mateja Sever, članica;
Tatjana Colnar, članica.
Skupščina imenuje za mandatno obdobje štirih let, člane nadzornega sveta družbe
kot predstavnike delničarjev v naslednji sestavi: Bogdan Božac, Janez Novljan, Mateja
Sever, Tatjana Colnar.
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Njihov mandat začne teči z dnem 18. 7.
2010.
5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 5: sejnina za udeležbo
na seji nadzornega sveta znaša za posameznega člana nadzornega sveta 150 EUR
neto, za predsednika nadzornega sveta 200
EUR neto.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
povračila stroškov, ki nastanejo zaradi seje
nadzornega sveta, (potni stroški, nočnine).
V primeru, da član oziroma predsednik ni
prisoten na seji nadzornega sveta, ni upravičen do izplačila sejnine.
6. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa št. 6: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta družbe in
prečiščeno besedilo statuta v predlagani
obliki.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2010.
Predlog sklepa št. 7: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010 skupščina
imenuje revizijsko družbo Revizija, družba
za revizijo in svetovanje d.o.o., Maribor,
Cankarjeva ulica 6.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelj sklepov je:
– pod točko 1, 2, 3, 5, 6 uprava in nadzorni svet družbe;
– pod točko 4, 7 nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
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 po telefaksu
02/787-50-13 ali elektronski pošti na naslov: mail@vgp-drava.si ali s priporočeno
pošiljko v tajništvu uprave na sedežu družbe
ali osebno s podpisom v tajništvu družbe
najpozneje konec četrtega dne pred dnem
zasedanja skupščine,
– 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 konec dne 26. 6. 2010.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
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. 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.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni
predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Uprava družbe bo na enak način kot ta
sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300.
oziroma 301. člena ZGD-1, in sicer:
– 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 članov nadzornega sveta ali
revizorja ni treba utemeljiti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, v tajništvu uprave,
vsak delovnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine in uradni spletni
strani družbe, www.vgp-drava.si, je dostopno gradivo:
– sklic skupščine,
– predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda,
– besedilo predlaganih sprememb statuta
in prečiščeno besedilo statuta družbe Drava
Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d.,
– letno poročilo družbe za leto 2009,
– poročilo nadzornega sveta družbe o
pregledu in potrditvi letnega poročila družbe
za poslovno leto 2009 s stališčem nadzornega sveta k revizijskemu poročilu za leto
2009.
Ta sklic skupščine je objavljen tudi na
spletni strani družbe, www.vgp-drava.si.
Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
VGP Drava Ptuj d.d.
Borut Roškar, uprava družbe
Ob-3509/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 53. člena Statuta družbe
DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d.
uprava in nadzorni svet sklicujeta
12. skupščino
družbe DOMEL Holding družba
pooblaščenka, d.d.,
ki bo v torek, 29. junija 2010, ob 18.30,
na sedežu družbe DOMEL Holding družba
pooblaščenka, d.d., Železniki, Otoki 21.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
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2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2009 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu in seznanitev s prejemki organov vodenja in nadzora.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2009, pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2009 in s
prejemki članov organov vodenja in nadzora. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave
o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 3.286.389,42 EUR, od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2009
znaša 613.368,42 EUR, preneseni dobiček
iz prejšnjih let pa znaša 2.673.021,00 EUR,
uporabi kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku
228.540,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,40 EUR na delnico,
b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2009 v znesku
3.057.849,42 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju v roku
30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe DOMEL Holding
družba pooblaščenka, d.d. v poslovnem letu
2009 in se upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2009 podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za poslovno leto 2010 se za
revizorja imenuje revizijska družba Renoma
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina
oddanih glasov (navadna večina). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe
in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje
v roku tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci delničarjev morajo najkasneje
tri dni pred začetkom skupščine na sedežu
družbe deponirati pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pisne
prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma
zastopnik prejme ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da
pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred
začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice
za glasovanje na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se delničarji in pooblaščenci
izkažejo z osebnim dokumentom.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak ponedeljek, torek, sreda ali četrtek,
od 10.30 do 12. ure, pri Marjani Mesec.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh gla-

sov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 19. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
DOMEL Holding družba
pooblaščenka, d.d.
Uprava: Štefan Bertoncelj
Št.. 2010-003318
Ob-3512/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMP, d.d.,
družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana,
upravni odbor družbe sklicuje
14. redno skupščino
IMP, d.d., družba za svetovanje,
projektiranje, inženiring in gradnjo,
ki bo v sredo, 30. 6. 2010, ob 13. uri, na
sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti
7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kenig.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.
2. Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 z mnenjem revizijske hiše in poročilom upravnega
odbora družbe.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2009 in podelitev
razrešnice predsedniku in članom upravnega odbora.
Predlog sklepa:
3.1 Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2009 znaša 3,899.912,84 EUR.
Bilančni dobiček je oblikovan iz ostanka
prenesenega čistega dobička iz preteklih
let v znesku 3,059.928,72 EUR in čistega
dobička za leto 2009 v znesku 839.984,12
EUR.
Od ugotovljenega bilančnega dobička za
leto 2009 v skupnem znesku 3,899.912,84
EUR se uporabi:
– del prenesenega dobička iz preteklih
let v znesku EUR 128.815,50 za izplačilo dividend delničarjem, in sicer se izplača 1,50
EUR bruto na vsako delnico. Do dividend
so upravičeni vsi delničarji, ki bodo na dan
30. 6. 2009 vpisani kot lastniki v delniško
knjigo. Dividende se bodo začele izplačevati
najpozneje v 60 dneh od dneva skupščine.
– Znesek EUR 3,771.097,34 ostane nerazporejen.
3.2 Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2009 ter jim podeli razrešnico
za poslovno leto 2009.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Na podlagi predloga upravnega odbora
družbe, sprejme skupščina naslednji predlog sklepa: za revizorja, ki bo revidiral letne
računovodske izkaze za poslovno leto 2010
imenuje skupščina revizijsko hišo Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2009 z mnenjem revizorja ter poročilom
upravnega odbora je na vpogled v tajništvu predsednika upravnega odbora na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 7,
od vključno dneva objave tega vabila do
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vključno 30. 6. 2010 vsak delavnik od 9.
do 11. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.
IMP, d.d.
predsednik upravnega odbora
Vladimir Albin Kuret, univ. dipl. inž. str.
Ob-3514/10
Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe
Modra linija Holding, finančna družba,
d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
8. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 31. 8. 2010, ob 11. uri na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
uprava in nadzorni svet družbe): ugotovi se
sklepčnost in prisotnost notarke Mojce Tavčar - Pasar, za predsednika skupščine se
izvoli Marijan Škoda, za preštevalki glasov
Barbara Ristić in Katja Gaberšček.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
uprava in nadzorni svet družbe): skupščina se seznani z letnim poročilom družbe
Modra linija Holding, d.d. in skupine Modra
linija Holding, poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2009 ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v letu 2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: (predlagatelja sklepa
sta uprava in nadzorni svet družbe): bilančni dobiček v znesku 9.818.753,16,02
EUR na dan 31. 12. 2009 se ne uporabi in
se v celoti prenese v naslednjo poslovno
leto. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2009.
4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: (predlagatelj sklepa je
nadzorni svet družbe): za revidiranje poslovanja družbe za leto 2010 se določi revizorska hiša KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. Če revizorska
hiša med letom bistveno spremeni pogoje
izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo 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 tri dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za
udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo
družba prejme najpozneje 28. 8. 2010,
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– 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,
to je konec dne 27. 8. 2010 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
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-mail naslov:
franko.pecar@ml-holding.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 članov 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: franko.
pecar@ml-holding.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 Pristaniška ulica 12, Koper v tajništvu vsak delovni
dan od dneva objave skupščine do dneva
skupščine od 8. do 15. ure in na uradni
spletni strani družbe www.ml-holding.si je
dostopno gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe,
– revidirano letno poročilo družbe Modra
linija Holding, d.d. in skupine Modra linija
Holding za poslovno leto 2009 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu
poročilu družbe Modra linija Holding, d.d.,
– obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice,
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– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 2.192.411. Vse delnice imajo glasovalno
pravico in so istega razreda.
Sklic skupščine bo objavljen na spletni
strani družbe www.ml-holding.si, od 24. 5.
2010 dalje, najmanj 5 let.
Modra linija Holding, d.d.
predsednik uprave: Žarko Ždralič
Ob-3525/10
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma
Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje
17. skupščino delničarjev,
ki bo 1. 7. 2010, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Stojan Zdolšek,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Robert Ernestl in Nejc Apšner.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Andrej Škrk.
2. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije,
d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije,
d.d., po predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je sestavni del tega sklepa.
3. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2009 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2009, ki znaša 61.469.836,84 EUR, se uporabi za naslednje namene:
– izplačilo dividend v višini 19.516.434,00
EUR oziroma 3 EUR bruto na delnico,
– preostali del v višini 41.953.402,84
EUR se prenese v naslednje leto.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
dva dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot
imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer
v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe.
4.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi za poslovno leto 2009.
4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
5. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Telekoma
Slovenije, d. d., za poslovno leto 2010
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje revizijsko družbo
Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov
Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto
2010.

6. Seznanitev skupščine s pravili o drugih
pravicah člana uprave v skladu z Zakonom o
prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih
družbah v večinskih lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s pravili o drugih
pravicah člana uprave v skladu z Zakonom
o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinskih lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti
Gradivo za skupščino
Popolna besedila gradiva za skupščino,
ki obsega ta sklic, predloge vseh sklepov z
obrazložitvami in prilogami, so na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, Cigaletova
15, Ljubljana, v informacijski pisarni, vsak
delovni dan, od 10. do 12. ure, od dneva
objave tega sklica, v Uradnem listu RS dalje
do vključno dneva skupščine.
Sklic skupščine in celotno gradivo z
dnevnim redom in predlaganimi sklepi je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, http://skupscina.telekom.si/, in na borznem sistemu elektronskega obveščanja,
http://seonet.ljse.si.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj odloča skupščina, 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 Zakona o
gospodarskih družbah-1 (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 na elektronski naslov: skupscina@telekom.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. člena in
301. člena ZGD-1. 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 delničarju na podlagi 301. člena
ZGD-1 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 elektronski naslov: skupscina@telekom.si.
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne
točke, predloge sklepov ali volilne predloge
po elektronski pošti.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne in-
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formacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298., prvega odstavka 300., 301.
In 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni
strani družbe, http://skupscina.telekom.si/.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan).
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na
sedež družbe ali na faks št. 01/231-47-36 ali
na elektronski naslov: skupscina@telekom.
si, najkasneje tri dni pred skupščino, to je
do vključno 28. 6. 2010, do 15.30. Delničarji
oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za
uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v informacijski pisarni, na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni
dan, med 10. in 12. uro, od objave tega sklica
v Uradnem listu RS dalje in v elektronski obliki na spletni strani družbe, http://skupscina.
telekom.si/. Pooblastilo je lahko posredovano
družbi po elektronski pošti v skenirani obliki
kot priponka na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje pravico
do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po
elektronski pošti.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe
6.535.478. Od tega je skupno število delnic
z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice
so istega razreda.
Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema
glasovalnih naprav.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
Ivica Kranjčević
Ob-3534/10
Na podlagi 6.3 in 6.4. točke Statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Alpetour Potovalna
agencija d.d. Kranj,
ki bo v petek, dne 2. 7. 2010, ob 12.
uri, na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.

Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Janez
Hočevar. Za preštevalca glasov se izvolita
Tomaž Medja in Miriam Ažman.
Za notarko se potrdi Marjana Tičar Bešter.
2. Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega
letnega poročila za poslovno leto 2009,
seznanitev skupščine s prejemki članov
organov vodenja in nadzora, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za
poslovno leto 2009 ter s prejemki članov
organov vodenja in nadzora, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček v
višini 1.931.062,49 EUR, razporeja za:
1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 0,75 EUR bruto na delnico, kar znaša
skupaj 361.083 EUR.
Do dividend so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo 2 dni po skupščini
družbe.
Dividenda se izplača najkasneje v
roku 90 dni od sprejema tega sklepa.
2. Članom nadzornega sveta se v breme materialnih stroškov izplača nagrada v
skupni višini 11.000 EUR bruto.
3. Bilančni dobiček v višini 500.000
EUR se razporedi na povečanje rezerv iz
dobička.
4. Preostanek bilančnega dobička v
višini 1.069.979,49 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih.
5. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v letu 2009.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2010
imenuje ABC Revizija d.o.o., Dunajska 101,
1000 Ljubljana.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe statuta družbe.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
in seznanitev z članom nadzornega sveta,
predstavnikom delavcev.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da dne 4. 7. 2010 vsem dosedanjim članom nadzornega sveta poteče
mandat.
Na predlog nadzornega sveta se za novo
štiriletno mandatno obdobje imenuje naslednje člane nadzornega sveta:
1. Dejan Jojić,
2. Žarko Ždralič,
3. Dušan Mikuš,
4. Damijana Marn.
Skupščina se seznani z imenovanjem
člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev.
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Mandat imenovanih članov nadzornega
sveta prične teči z dnem imenovanja na
skupščini.
Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Gradivo za skupščino je delničarjem
brezplačno na vpogled v tajništvu družbe,
na sedežu družbe Mirka Vadnova 8, Kranj,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica, do dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine, dnevni red s predlogi
sklepov in utemeljitve sklepov, spremembe
statuta, čistopis statuta podatki o prejemkih
članov vodenja in nadzora v letu 2009 ter
ostalo gradivo so poleg objave na borzno
informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopni na spletni strani družbe, www.
alpetour.si.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah, so dostopne na
spletni strani družbe.
Sklic skupščine se objavi tudi v Uradnem
listu RS.
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 dnevnega
reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov:
Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, ali na elektronski naslov: majda.macek@alpetour.si.
V primeru posredovanja zahteve v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda
posreduje v skenirani obliki kot priponka.
Čistopis dnevnega reda bo objavljen v
skladu z 298. členom ZGD-1.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica
na naslov: Alpetour Potovalna agencija d.d.,
Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, ali elektronski naslov, majda.macek@alpetour.si, bodo
objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. V
primeru posredovanja v elektronski obliki, se
predlogi delničarjev posredujejo v skenirani
obliki kot priponka.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan) ter njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje
konec četrtega dne pred skupščino, na naslov: Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka
Vadnova 8, 4000 Kranj.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek
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ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za
pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom
in priimkom zakonitega zastopnika in žigom
pooblastitelja.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Dokazilo o imenovanju pooblaščenca
se lahko posreduje družbi na elektronski
naslov: majda.macek@alpetour.si in sicer
v skenirani obliki kot priponka. Družba si
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti.
Priporočena obrazca prijave in pooblastila za skupščino, sta dostopna na spletni
strani družbe: www.alpetour.si. V primeru,
da se obrazca zaradi tehničnih razlogov ne
moreta objaviti na spletni strani družbe, se
na zahtevo delničarja lahko brezplačno pridobita v fizični obliki v tajništvu družbe na
sedežu družbe, vsak dan med 10. in 14.
uro.
Pozivamo udeležence, da pridejo in se
prijavijo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Družba ima na dan 28. 5. 2010 izdanih
skupno 497.847 navadnih kosovnih delnic,
ter je tudi imetnica 16.403 lastnih delnic. V
skladu s statutom družbe ima vsaka delnica
en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi
zakona nimajo glasovalne pravice.
Na skupščini bodo delničarji uresničevali
glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih
delnic.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija d.d.
Uprava družbe
Ob-3535/10
Na podlagi 7.17 točke statuta delniške
družbe Tehniška založba Slovenije d.d.,
Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana, direktor
družbe sklicuje
skupščino
delničarjev družbe Tehniška založba
Slovenije d.d., Ljubljana, Lepi pot 6,
Ljubljana,
ki bo v sredo, 9. junija 2010, ob 13. uri,
v prostorih Tehniške založbe Slovenije d.d.,
Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev predlagane
notarke.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009 ter mnenjem revizorja k
letnima poročiloma in poročilom nadzornega
sveta k letnima poročiloma ter poročilom
uprave o nakupu lastnih delnic. Seznanitev
skupščine s prejemki direktorja in članov
nadzornega sveta v letu 2009.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu.
4. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
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5. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta.
6. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2010.
Direktor družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje sklepe:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Blaž de
Costa, za verifikacijsko komisijo se izvoli Sonja Dacar, na skupščini prisostvuje notarka
Nevenka Tory.
Ad 2) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009 ter mnenjem revizorja k
letnima poročiloma in poročilom nadzornega
sveta k letnima poročiloma ter poročilom
uprave o nakupu lastnih delnic. Seznanitev
skupščine s prejemki direktorja in članov
nadzornega sveta v letu 2009.
Ad 3) a) Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2009 v višini 2.720.307,14 EUR se
razporedi v preneseni dobiček družbe.
b) V skladu z 294. členom ZGD-1, skupščina družbe podeljuje direktorju in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2009.
Ad 4) Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Tehniška založba Slovenije d.d., Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana.
Ad 5) Skupščina se seznani z odstopom
člana nadzornega sveta Bojana Šviglja. Za
novega nadomestnega člana nadzornega
sveta se imenuje Sandi Deržič, kateremu
mandat traja do 3. 7. 2011. V nadzorni svet
se imenuje tudi Mitja Grum za mandat štirih let, tj. za obdobje od 9. 6. 2010 do 8. 6.
2014.
Ad 6) V skladu z 247. členom ZGD-1
skupščina družbe pooblašča upravo, da v
obdobju 36 mesecev kupuje lastne delnice, pri čemer število pridobljenih delnic na
podlagi tega sklepa ne sme preseči 12.817
delnic, po najnižji nakupni ceni 20 EUR in
najvišji nakupni ceni 30 EUR za delnico.
Prednostna pravica delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic se v celoti izključi.
Ad 7) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe se za leto 2010 imenuje revizijska družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v Centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
in ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do 5. 6. 2010.
Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do
udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti
predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

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 poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar 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.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Lepi pot 6, v tajništvu družbe, vsak
delavnik, med 10. in 13. uro, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine
je objavljen tudi na spletni strani družbe,
(www.tzs.si).
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne, v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 14. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Tehniška založba Slovenije d.d.,
Ljubljana
Blaž de Costa
direktor
Št. 2
Ob-3536/10
Na podlagi 31. točke statuta družbe Pomorska družba, upravljanje holding družb
d.d., Portorož, sklicuje uprava družbe
skupščino
Pomorske družbe d.d., Portorož,
Obala 55,
ki bo dne 1. 7. 2010, ob 14. uri na sedežu
družbe, Obala 55, Portorož.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Starman, za namestnika predsednika
Mirko Grča, za preštevalke glasov pa Lili
Perica, Irena Kmet in Elena Rojc.
Skupščina se seznani, da je prisotna notarka Mojca Pasar Tavčar, ki bo skladno z
zakonom sestavila zapisnik skupščine.
Gradivo
Obrazložitev
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2009 ter podelitev
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta Pomorske družbe d.d.
Predlog sklepa uprave:
1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009
v višini 52.600 EUR ostane nerazporejen.
2. Podeli se razrešnica članom uprave in
članom nadzornega sveta Pomorske družbe d.d.
Gradivo
Obrazložitev, letno poročilo, poročilo
nadzornega sveta.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlog sklepa: pod to točko dnevnega
reda ni predloga sklepa.
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Gradivo
Obrazložitev
Delničarji katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko predlagajo
dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni od
objave sklica skupščine.
Rok za vlaganje predlogov nasprotnih
sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po
dnevu objave sklica skupščine (300/1 člen
ZGD).
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od dneva objave sklica skupščine do
dneva skupščine, med 12. in 14. uro. Vpogled je potrebno napovedati dan prej po telefonu (05/676-63-33), telefaksu (05/671-0987) ali elektronski pošti (boris@goljevscek.
com) pomočniku direktorja družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki delničarjev, ki so konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine tedaj dne 27. 6.
2010 vpisani kot delničarji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
pri KDD – Klirinško depotna družba d.d.
Ljubljana oziroma v delniški knjigi družbe,
kar velja le za tiste delničarje katerih vpis še
ni prenesen na KDD.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo le
tisti delničarji, ki so svojo udeležbo pisno
prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Prijavi po pooblaščencu mora biti priložen izvirnik pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini. Zakoniti zastopniki delničarjev – pravnih oseb, ki se bodo udeležili
skupščine morajo prijavi priložiti izpisek AJPES, ki izkazuje njihov vpis v sodni register,
ki ni starejši od sedem dni.
Pomorska družba,
upravljanje holding družb d.d., Portorož
uprava
Ob-3537/10
Uprava družbe Domplan Investa d.d.
Kranj na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) in
33. člena Statuta družbe sklicuje
11. skupščino
družbe Domplan Investa d.d.,
Bleiweisova 14, Kranj,
ki bo dne 29. 6. 2010, ob 12. uri, v sejni
sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiweisovi
cesti 20 v Kranju.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Ano
Sušnik, za preštevalca glasov pa Aleša Gorjanca in Gabrijelo Rizner.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Vojko Pintar.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2009 z
mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom za poslovno leto, ki se je končalo
31. 12. 2009 z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu,
ki ga je nadzorni svet sestavil skladno z določili 282. člena ZGD-1.
3. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta, ki se je končalo 31. 12. 2009 ter

podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za omenjeno poslovno leto.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2009
je sestavljen iz:
1. čistega nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2009, v višini 142.219 € in
2. prenesenega čistega dobička, v višini
242.226 €;
in znaša 384.445 €.
Bilančni dobiček se uporabi na naslednji
način:
– del bilančnega dobička v višini 2,50 €
bruto na delnico se razdeli za dividende;
– del bilančnega dobička v višini 3.800 €
bruto se uporabi za izplačila nagrad upravi;
– ostanek bilančnega dobička se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
4. Določitev bruto nagrad in bruto sejnin
članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Članom nadzornega sveta se izplača
bruto nagrada za njihovo delo v skupni višini 7.600 €.
Člani nadzornega sveta so za udeležbo
na sejah in pripravah nanje upravičeni do
bruto sejnine, in sicer v naslednjih višinah:
a) predsednik nadzornega sveta
300,00 €,
b) član nadzornega sveta 250,00 €.
Imenovanje revizorja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizijo
računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto, ki se bo končalo 31. 12. 2010 se imenuje revizijska hiša Rödl & Partner, Ljubljana.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine najavili svojo udeležbo na sedežu
družbe oziroma pisno, naslovljeno na upravo družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo s predlogi sklepov je
vsakemu delničarju, njegovemu pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku na voljo
na vpogled na sedežu družbe v tajništvu,
vsak delovni dan v tednu, med 10. in 12.
uro.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno. Glasovanje poteka z glasovnicami, ki jih udeleženci prevzamejo v dvorani
pred zasedanjem skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo novo
zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Dvorana bo odprta 1 uro pred zasedanjem skupščine. Vse delničarje, njihove po-
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oblaščence ali zakonite zastopnike pozivamo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.
Domplan Investa d.d. Kranj
uprava družbe
Ob-3546/10
Na podlagi 17. in 18. člena statuta družbe se skliče
13. redna skupščina
družbe Avtobusni promet Murska
Sobota d.d., Bakovska 29A, Murska
Sobota,
ki bo 30. junija 2010, ob 10. uri, na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska 29A.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, za
preštevalki glasov se izvolita Breda Antalič
in Silva Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet delniške družbe Avtobusni promet Murska Sobota d.d. se kot predstavnika delničarjev
za mandatno dobo štirih let izvolita Andrej
Topolnik in Stanislav Ficko.
4. Plačilo članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
za opravljanje funkcije prejmejo mesečno
plačilo v višini 390 EUR neto za člana in 585
EUR neto za predsednika.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda je delničarjem dostopno na vpogled
v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak
delavnik, od 12. do 14. ure; od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani družbe: www.apms.si.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (v
nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predlog
sklepa iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju:
volilni predlog). Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, ki 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.
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: AP MS d.d.,
Bakovska 29A, Murska Sobota.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v
pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča; oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na
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naslov: AP MS d.d., Bakovska 29A, Murska
Sobota. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini. 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.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 26. 6. 2010 in ki bodo najkasneje do istega dne, svojo ali udeležbo
svojega pooblaščenca prijavili osebno ali
z overjenim pooblastilom na sedežu družbe. Prijava se izvrši v tajništvu družbe, z
vpisom na seznam udeležencev skupščine družbe. Pooblaščenci morajo ob prijavi
svoja pisna pooblastila deponirati pri upravi
družbe najmanj konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine družbe. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico do glasovanja imajo
delničarji, ki se pravočasno prijavijo in so
imetniki navadnih imenskih delnic. Delničarji
se skupščine lahko udeležijo sami ali po
pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji
udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom,
enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor
izpisek ni bil predložen ob prijavi.
Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
uprava in nadzorni svet družbe
Ob-3562/10
Na podlagi 23. člena Statuta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor, Jadranska cesta 24, uprava družbe
sklicuje
15. skupščino
delniške družbe Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Maribor
Skupščina bo v torek, 29. 6. 2010, ob 12.
uri, na sedežu družbe, na Jadranski cesti 24
v Mariboru, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Na predlog uprave in v skladu s Poslovnikom skupščini predseduje predsednik
nadzornega sveta Željko Vogrin.
V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli: Borisa Faturja za predsednika ter Sergeja
Danča in Majdo Pečar za preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Ines Bukovič.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi poslovanja
in potrditvi letnega poročila družbe za leto
2009.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se je
seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 s poročilom pooblaščene-
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ga revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi
letnega poročila družbe za leto 2009.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa št. 3: upravi – direktorju
družbe in članom nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za njihovo delo v
poslovnem letu 2009.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta skupščina za pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko hišo Revidicom, Revizijska družba,
d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa št. 5: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Dostopnost gradiva
Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno leto
2009 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila, bodo delničarji prejeli z
vabilom za sklic skupščine. Od dneva objave tega sklica pa so vse listine, ki predstavljajo gradivo, v popolnem besedilu delničarjem dostopne vsak delovni dan, v tajništvu
družbe, na Jadranski cesti 24 v Mariboru.
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe, www.mb-vodovod.si.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu z drugim in tretjim odstavkom
297. člena ZGD-1 se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in so kot delničarji
vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine
(presečni dan).
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za
zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje 7 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Objava nasprotnega predloga
Če delničar v 7 dneh po objavi sklica
skupščine pošlje družbi v pisni obliki razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog, ga bo družba objavila na
enak način kot sklic skupščine.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
prosimo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja
zaradi vzpostavitve evidence in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
Uprava – direktor družbe
Danilo Burnač, mag. ekon. in posl. ved.
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Ob-3581/10
Na podlagi 23. člena Statuta delniške
družbe Galex d.d. sklicujem
16. skupščino
delniške družbe Galex – proizvodnja
in promet s farmacevstkimi in drugimi
proizvodi d.d., Murska Sobota, Tišinska
ulica 29g,
ki bo dne 30. junija 2010, ob 16. uri, v
prostorih hotela Diana, Slovenska ulica 52,
Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in imenuje notar po predlogu sklicatelja.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009:
2.1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2009, in s poročilom
nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila skupaj s poročilom neodvisnega revizorja,
2.2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009:
– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009
znaša 1,014.247,00 EUR.
Predlog delitve bilančnega dobička:
delitev za:
– del za izplačilo dividend
– del za nagrade
Skupaj

208.548,00 EUR
12.794,00 EUR
214.945,00 EUR.

Ostane
nerazporejeni
dobiček
792.905,00 EUR.
2.3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da znaša bilančni dobiček za leto 2009
1,014.247,00 EUR, in se ga nameni za izplačilo dividend v višini 208.548,00 EUR,
in za nagrade NS 12.749,00 EUR, znesek
v višini 792.905,00 EUR, pa se prenese v
naslednje poslovno leto. Dividende se delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan), izplačajo najkasneje do 60 dni po opravljeni
skupščini.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta za leto
2009.
3. Nadzorni svet predlaga skupščini v
sprejem spremembe in dopolnitve k statutu
družbe Galex d.d. – prečiščeno besedilo
statuta je bilo na vpogled na sedežu družbe.
Predlog sklepa: dopolnitve in spremembe k Statutu družbe Galex se sprejmejo
v predlagani obliki in se vpišejo v sodni
register.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za pooblaščenega revizorja družbe
Galex d.d. za leto 2010 imenuje družba Audit & Co d.o.o. iz Murske Sobote.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Delničarje naprošamo, da svoje morebitne nasprotne ali nove predloge k posameznim točkam dnevnega reda v pisni obliki z
utemeljitvijo vložijo v roku 7 dni od objave
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tega sklica na sedežu družbe Galex d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na koncu četrtega dne pred skupščino
(presečni dan je 26. 6. 2010). Delničarji morajo svojo ali udeležbo svojega pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino na sedežu družbe.
Pooblaščenec se mora pred sejo skupščine
izkazati s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino in predlog čistopisa statuta sta na vpogled delničarjem na
sedežu družbe Galex d.d., Tišinska ulica
29g, Murska Sobota, vsak delavnik od 10.
do 12. ure, in sicer od 31. maja 2010 do
30. junija 2010.
Galex d.d., Murska Sobota
direktor
Ob-3582/10
V skladu z 9.5. členom Statuta delniške
družbe Moja delnica, borzno posredniška
hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, sklicuje uprava družbe
16. skupščino
družbe Moja delnica, borzno
posredniška hiša d.d., Ljubljana,
ki bo dne 29. 6. 2010, ob 8. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se prisotnost na skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
Sklep 1. Na predlog uprave se sprejme
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
Mateja Stanič Rudolf, za preštevalca glasov
se imenujeta Aljoša Bizjak in Maja Vrečar.
2.1. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2009 z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1 in
uporaba bilančnega dobička za leto 2009.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in
Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter razprava o uporabi bilančnega dobička.
Sklep 2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: čista izguba
poslovnega leta 2009 v višini 334.595 EUR,
se pokrije v breme prenesenega čistega poslovnega izida, ki je znašal 725.461 EUR.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 znaša
390.866 EUR, in ostane nerazporejen.
2.2. Podelitev razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2009.
Sklep 2.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2009 v skladu z 294. členom ZGD.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Sklep 3. Na predlog nadzornega sveta
se sprejme sklep: za revizorsko družbo za
revidiranje poslovanja za poslovno leto 2010
se imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Davčna
ulica 1, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino skupaj z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2009, mne-

njem revizorja, Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2009 je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak dan od 8. do 10. ure od objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni, in poslani upravi družbe, v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem in da so
vpisani v delniški knjigi tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d.
uprava
Ob-3633/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta NLB d.d., Uprava NLB d.d., sklicuje
15. redno skupščino
delničarjev NLB d.d., Trg republike 2,
1520 Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 30. 6. 2010, s pričetkom ob 13. uri, v dvorani E1-2, 2. preddverje
Cankarjevega doma v Ljubljani (vhod iz pasaže Maximarketa), z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter
izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Izvolijo se delovni organi skupščine v
naslednji sestavi:
– za člana verifikacijske komisije se izvoli
Marko Jerič,
– za člana verifikacijske komisije se izvoli
Jure Košar.
2. Predstavitev letnega poročila 2009 in
poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009, ter
informacija o prejemkih članov uprave in
nadzornega sveta v letu 2009.
Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom 2009 in
s poročilom nadzornega sveta NLB d.d. o
rezultatih preveritve letnega poročila za leto
2009. Prav tako se skupščina delničarjev
NLB d.d. seznani z informacijo o prejemkih
članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d., se
seznani, da bilančni dobiček za leto 2009
znaša 0,00 EUR. NLB d.d. je v letu 2009
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dosegla negativen poslovni rezultat v višini
23.621.000,00 EUR, in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega
leta pokrila v breme rezerv iz dobička.
3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
4. Odobreni kapital.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Nadomesti se dosedanji tretji odstavek
5. člena Statuta NLB d.d. z novim besedilom, tako da se po novem pravilno glasi:
»Uprava banke je pooblaščena, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta,
sprejete na seji skupščine dne 30. 6. 2010,
v sodni register, s soglasjem nadzornega
sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat
poveča za največ 37.163.879,15 (sedemintridesetmilijonovstotriinšestdesettisočosemstodevetinsedemdeset 15/100) EUR
(odobreni kapital). Za znesek iz naslova
odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ
4.452.976 (štirimilijoneštiristodvainpetdesettisočdevetstošestinsedemdeset) novih navadnih ali prednostnih delnic, po vsakokratni
emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. Nove delnice se
izdajo s pravicami, pod pogoji in na način,
ki je določen v sklepu uprave o povečanju
osnovnega kapitala in izdaji novih delnic.
Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v
denarju, s stvarnim vložkom ali s stvarnim
prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi,
veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in o izdaji novih
delnic iz naslova odobrenega kapitala. Za
stvarne vložke se nove delnice izdajo le, če
delnice vplača Republika Slovenija s svojo
terjatvijo, na podlagi unovčenja poroštva iz
86.a člena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic
za stvarne vložke, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic
za stvarne vložke je prednostna pravica do
novih delnic izključena«.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja NLB d.d. za
poslovno leto 2010 se imenuje revizijska
družba PricewaterhouseCoopers d.o.o.,
Ljubljana.
6. Obravnava poročila Centra notranje
revizije za leto 2009 ter mnenja nadzornega sveta.
Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra
notranje revizije o notranjem revidiranju za
poslovno leto 2009 in z mnenjem nadzornega sveta NLB d.d.
7. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: skupščina delničarjev NLB
d.d. ugotavlja, da je članica nadzornega
sveta Stanislava Zadravec Caprirolo dne
16. 11. 2009 podala odstopno izjavo.
Na njeno mesto se za nadomestnega
člana nadzornega sveta izvoli Jurij Detiček,
in sicer za čas trajanja do poteka mandata
prvotno izvoljenih članov nadzornega sveta,
ki so bili izvoljeni na 14. redni skupščini delničarjev NLB d.d., dne 30. 6. 2009.
8. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta in članom komisij nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
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Za obdobje od 30. 6. 2010 dalje so člani
nadzornega sveta upravičeni do sejnine, in
sicer člani 412,50 EUR bruto, predsednik
nadzornega sveta pa 536,25 EUR bruto, za
vsako udeležbo na redni ali izredni seji, ter
v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na dopisni seji. Sejnina članov
nadzornega sveta za udeležbo na komisijah
oziroma odborih nadzornega sveta ali »ad
hoc« ustanovljenih delovnih telesih nadzornega sveta, znaša za predsednika komisije
oziroma odbora ali delovnega telesa 429,00
EUR bruto, za člana pa 330,00 EUR bruto,
ter v višini 80 odstotkov redne sejnine za
vsako udeležbo na dopisni seji komisije oziroma odbora ali delovnega telesa nadzornega sveta. Sejnina morebitnih zunanjih članov
za udeležbo na komisijah oziroma odborih
nadzornega sveta, ali »ad hoc« ustanovljenih delovnih telesih nadzornega sveta, znaša 536,25 EUR bruto za vsako udeležbo na
redni ali izredni seji, ter v višini 80 odstotkov
redne sejnine za vsako udeležbo na dopisni
seji komisije oziroma odbora ali delovnega
telesa nadzornega sveta.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep o določitvi sejnin članom nadzornega sveta, ki je bil sprejet na 14. redni
skupščini delničarjev NLB d.d., dne 30. 6.
2009.
V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov pod točko 5 in točko 7 nadzorni
svet, točki 2 in 6 sta zgolj seznanitvene narave in skupščina o njih ne glasuje, medtem
ko sta predlagatelja pri preostalih točkah
dnevnega reda uprava in nadzorni svet.
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za
skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, na naslovu Trg republike 2,
1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa
so tudi v elektronskem sistemu obveščanja
Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani je objavljen čistopis
veljavnega Statuta NLB d.d. kot tudi čistopis
statuta, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v
nadaljevanju: presečni dan), to je do 26. 6.
2010, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora
na sedež družbe prispeti v času od objave
tega sklica dalje, do vključno najkasneje tri
dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijave
so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene
na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje do vključno tri dni pred dnem zasedanja
skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali
pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova
upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni
starejša od 3 dni.
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora
biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o
katerem naj odloča skupščina, ali če skup-
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ščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 4. 6. 2010.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, to je do 4. 6. 2010, družbi poslal
predlog za objavo v skladu s 300. členom
ZGD-1.
Pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja
pravice po pooblaščencu:
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca,
in sicer da podpišejo in pošljejo obrazec, ki
je dostopen na spletnih straneh, www.nlb.
si, ki mora na sedež družbe prispeti v času
od objave tega sklica dalje, do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi
tudi po elektronski pošti v enakem roku kot
v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot
priponko, na elektronski naslov: Skupscina2010@nlb.si. Družba si pridržuje pravico
do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo
po elektronski pošti.
Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo
predlogov za objavo nasprotnih predlogov:
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo
družbi tudi po elektronski pošti v enakem
roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in
sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na
elektronski naslov: Skupscina2010@nlb.si.
Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki
posreduje dodatne točke dnevnega reda in
nasprotne predloge po elektronski pošti.
Uprava NLB d.d.

Razširitve dnevnih redov
Ob-3493/10
DP JUB delniška družba pooblaščenka
d.d. v skladu z 298. členom ZGD-1 objavlja
dodatno točko dnevnega reda 13. skupščine
družbe, katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/10 z dne 14. 5. 2010:
Dodatna točka na predlog delničarja in
uprave:
5. Imenovanje članov nadzornega sveta za mandatno obdobje od vključno 20. 7.
2010 do 20. 7. 2014.
Predlog sklepa delničarja in uprave:
»Toma Tekavca, Božidaro Bokalič in Mitjo
Cesarja se imenuje za člane nadzornega
sveta za mandatno obdobje od vključno
20. 7. 2010 do 20. 7. 2014.«
DP JUB d.d.
Štefan Hoyer
direktor
Ob-3583/10
Uprava družbe Garant, d.d. Polzela, obvešča delničarje, da je dne 24. 5. 2010 preje-

la zahtevo delničarja Nivo, gradnje in ekologija, d.d. Celje, za dopolnitev dnevnega
reda 16. seje skupščine družbe Garant,
d.d. Polzela, Polzela 176/a, ki bo 16. 6.
2010, ob 11. uri, na sedežu družbe.
Stališče uprave Garant, d.d., Polzela,
do navedene zahteve po dopolnitvi dnevnega reda:
Uprava ugotavlja, da je bila zahteva
posredovana v skladu z določilom prvega
odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah, zato v skladu s tretjim odstavkom navedenega člena, objavlja naslednjo dodatno 6. točko dnevnega reda,
ki se glasi:
Vložitev tožbe zoper delničarje družbe
Garant d.d. zaradi vrnitve prepovedanih
plačil po 233. členu ZGD-1-UPB3.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da so bili vsi nakupi lastnih
delnic, ki jih je družba Garant d.d. izvedla
od dneva 31. 5. 2005, dalje in so sloneli
na sklepu skupščine z dne 11. 4. 2003,
notarski zapisnik št. SV 349/03, sklep
št. 8, nični po četrtem odstavku 247. člena
ZGD-1-UPB3.
Upravi se naloži, da v roku najkasneje
30 dni od sprejetja tega sklepa vloži tožbe
oziroma se pridruži že vloženim tožbam na
vrnitev prepovedanih plačil po 233. členu
ZGD-1-UPB3, zoper vse delničarje, ki so
družbi Garant d.d. prodali lastne delnice,
v obdobju od 31. 5. 2005 dalje, pri čemer
se mora tožba glasiti na vrnitev kupnine, ki
so jo ti delničarji prejeli iz naslova prodaje
lastnih delnic.
Obrazložitev sklepa delničarja NIVO,
gradnje in ekologija, d.d. Celje:
ZGD-1 v četrtem odstavku 247. člena
izrecno določa, da so pravni posli o pridobitvi lastnih delnic, ki so v nasprotju s
prvim in drugim odstavkom tega člena,
nični, pridobitev s strani družbe pa ni neveljavna. Enako je določal 240. člen ZGD
po noveli F, ki je veljal v času sprejetja
skupščinskega sklepa, ki je bil podlaga
za pridobitev delnic. Družba Garant d.d.
je torej izvajala nakupe lastnih delnic, pri
čemer je imela podlago v sklepu skupščine delničarjev z dne 11. 4. 2003, notarski
zapisnik št. SV 349/03, sklep št. 8.
Sklep se je glasil: Skupščina družbe
pooblašča Upravo družbe Garant d.d. Polzela, da lahko pridobiva lastne delnice, do
maksimalne višine 10% osnovnega kapitala.
Sklep ne odgovarja nobenemu od taksativno naštetih primerov, v katerih je
dopustna pridobitev lastnih delnic, ki jih je
takrat veljavni ZGD iz leta 1993, z novelo
F iz leta 2001, predvidel v 240 členu in
so sedaj predvidene v 247. členu ZGD-1UPB3. Poleg tega je iz datuma sklenitve
kupoprodajne pogodbe tudi jasno, da je
bila sklenjena že po preteku najvišjega,
to je 18-mesečnega roka, v katerem velja pooblastilo, ki ga skupščina da upravi
družbe. Skupščinski sklep je bil namreč
sprejet 11. 4. 2003, kar pomeni, da bi bil
zadnji rok veljavnosti pooblastila upravi
11. 10. 2004.
S tem so pogoji iz četrtega odstavka
takratnega 240. člena ZGD oziroma četrtega odstavka 247. člena ZGD-1-UPB3 v
celoti izpolnjeni.
Garant, d.d. Polzela
direktor
mag. Dragan Manjulov
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Sklepi skupščin
Ob-3575/10
Na podlagi določil ZTFI in Pravil Ljub
ljanska borze, uprava družbe SIP Strojna
industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini,
Juhartova ulica 2, Šempeter, sporoča, da so
bili na 13. seji skupščine družbe, ki je bila
dne 20. 5. 2010 z začetkom ob 12. uri, in
ob prisotnosti delničarjev, imetnikov 370423
delnic, ki predstavlja 89,64% delež v osnovnem kapitalu soglasno sprejeti sklepi in seznanitev s poročilom nadzornega sveta:
Sklep št. 1:
2.1. Za predsednika skupščine je bil imenovan odvetnik Gregor Dobrajc, za preštevalki glasov pa sta bili imenovani Aleksandra Hudournik in Helena Kolar.
2.2. Skupščini je prisostvoval notar Srečko Gabrilo.
Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2009.

Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
SIP, Strojna industrija d.d., Šempeter za poslovno leto 2009, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za
poslovno leto 2009 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2009.
Sklep št. 4:
4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2009 znaša 198.833,98 EUR in ostane nerazporejen.
4.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
Sklep št. 5
5.1. Na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje za poslovno leto 2010 revizijsko
družbo Constantia Plus d.o.o., Ljubljana.
Sklep št. 6
6.1. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta družbe SIP d.d., Šempeter
v Savinjski dolini v predlaganem besedilu, ki
zajema tudi uskladitev z novelo ZGD-1C.
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6.2. Dejavnosti družbe se uskladijo z
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 – SKD2008).
6.3. Besedilo sprememb je priloga 1 in
sestavni del tega sklepa.
Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.
6.4. Skupščina pooblašča notarja Srečka Gabrila, da takoj po skupščini pripravi
in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta, za katerega izda potrdilo, da je
v skladu z spremembami in dopolnitvami
sprejetimi na skupščini.
Izid glasovanja: vsi sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki s 100,00 odstotno
večino glasov.
Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe: delničarji niso napovedali
izpodbijanja zoper sprejete sklepe.
SIP Strojna industrija d.d.,
Šempeter v Savinjski dolini
Uprava družbe – generalni direktor
Janez Širovnik
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Zavarovanja terjatev
SV 314/2010

Ob-3579/10

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka Sv 314/2010 z
dne 18. 5. 2010, je nepremičnina, stanovanja št. 1, v pritličju večstanovanjske stavbe,
na naslovu Ulica Ele Kristl 10, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah, v skupni izmeri 60,63
m2, stoječe na parceli 539, pripisani pri vl.
št. 297, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, s
predvideno identifikacijsko številko 0532-8601, katerega izključni lastnik je zastavitelj na
podlagi prodajne pogodbe v notarskem zapisu notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opr.
št. Sv 94/2010 z dne 4. 2. 2010, sklenjene s
Špandl Mirkom in Špandl Jelko, kot prodajal-

cema, in Kavran Matjažem, kot kupcem, za
katere v zemljiški knjigi še ni izvedena etažna
lastnina in katerih lastnik je dolžnik in zastavitelj Kavran Matjaž, EMŠO 2611985500173,
Prisojna ulica 8, 2212 Šentilj v Slovenskih
goricah, zastavljene v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem 2000
Maribor, Vita Kraigherja 4, MŠ 5860580000,
za terjatev v znesku 65.000,00 EUR, z obrestno mero šestmesečni EURIBOR + 2,90%
letno ter prepovedjo odtujitve.
SV 604/10
Ob-3580/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 604/10 z dne 21. 5. 2010, je
dvosobno stanovanje s kabinetom, št. 13, v

izmeri 85,40 m2, v pritličju stanovanjskega
objekta, Kidričeva cesta 19, Kranj, ki stoji
na parc. št. 892/22, parc. št. 892/23 in parc.
št. 892/9, k.o. Kranj (po podatkih GURS
stanovanje z ident. št. 2100-329-201 s površino 96,23 m2), last zastaviteljev Sonje
Zupan in Henrika Martinoviča, oba Kidričeva cesta 19, 4000 Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 8. 2002,
s prodajalko Zdenko Krušič, zastavljeno
v korist upnice NLB d.d. Trg republike 2,
Ljubljana, matična številka 5860571000,
za zavarovanje terjatve v višini 75.000,00
EUR, z obrestno mero, ki je vsota 6-mesečnega Euriborja in fiksnega pribitka v višini
2.25% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete
30. 6. 2023.
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 78615/2008
Os-3380/10
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL
78615/2008 z dne 7. 10. 2008, ki je zoper
dolžnika Bojana Fisterja, Ljubljanska cesta
89, Domžale, postal pravnomočen dne 7. 4.
2009, in rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2010/0020 z dne 3.
2. 2010, je bila nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo in je v solasti dolžnika do
1/2, to je stanovanje št. 28 (stavba 5454), na
Ljubljanski cesti 89, v Domžalah, zarubljena
v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana,
zaradi izterjave 326,09 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 4. 2010
VL 1834/2010
Os-3379/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 1834/2010
z dne 12. 1. 2010, je bil dne 16. 3. 2010
opravljen v korist upnice Hippa, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, ki jo zastopa odvetnica
Mateja Likozar Rogelj, Likozarjeva ulica 1,
Kranj, proti dolžnici Ani Živković, Koroška
cesta 10, Tržič, zaradi izterjave 5.133,82
EUR s pp, rubež nepremičnine, to je stanovanja, št. 4, stavba 529, v izmeri 41,68
m2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe,
na naslovu Koroška cesta 10, Tržič, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in
napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v
lasti dolžnice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 5. 2010
In 18/2010
Os-3424/10
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In
18/2010 z dne 12. 2. 2010, je bil dne 10. 5.
2010 opravljen v korist upnice Hippa d.o.o.,
Koroška 2, Kranj, ki jo zastopa odvetnica
mag. Mateja Likozar Rogelj iz Kranja, proti
dolžnici Liljani Dodič, Golnik 55, Golnik, zaradi izterjave 2.741,11 € s pripadki, rubež
nepremičnine, to je stanovanje št. 3, v izmeri
63,40 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu
Golnik 55, Golnik, stoječi na parc. št. 368/5,
k.o. Golnik, ki obsega dve sobi, kabinet,
kuhinjo, kopalnico z WC-jem, predsobo ter
balkon in klet kot stanovanju pripadajoča
pomožna prostora, v lasti dolžnice Liljane
Dodič, Golnik 55, Golnik.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 5. 2010
In 1126/2009
Os-2926/10
Izvršitelj Marjan Bakan, Železarska c. 2,
Štore, je dne 22. 3. 2010, s pričetkom ob 9.
uri, v zadevi IN 1126/2009, Okrajno sodišče
v Ljubljani, zoper dolžnika Draga Dolenca,
Vojkova c. 48, 1000 Ljubljana, za upnico
Jožico Papež Francelj, Plešivica 4, 1357
Not. Gorice, Vojkova c. 48, Ljubljana, ob
prisotnosti Marjana Bakan, izvršitelj, Petra

Stanar, pomočnik izvršitelja, uspešno opravil rubež nepremičnine, garaža oziroma garažni boks se nahaja v kleti garažne hiše, na
Vojkovi ulici. Garaža št. 190 ima kovinska
vrata in leži levo od prehoda v blok, gledano v smeri prehoda iz garažne hiše skozi
prehod v stanovanjski blok. Garažni boks
ima velikost ca. 3×6 m in je isti, kot večina boksov v garažni hiši. Nad vrati je tudi
št. boksa 190.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1136/2008
Os-2438/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Kovintrade
Mednarodna trgovina d.d., Mariborska 7,
3000 Celje, za vknjižbo lastninske pravice za 1147/10000-tin od celote nepremičnin, p. št. 658/9, 658/13 in 2542/6, vpisanih
v vl. št. 2200, k.o. Celje, izdalo sklep Dn
1136/2008, z dne 18. 2. 2010, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene prodajne pogodbe
z dne 4. 7. 2002, sklenjene med pravno osebo Posest, podjetje za trgovino, inženiring
in posredovanje d.o.o., kot prodajalcem, in
pravno osebo Kovintrade Zunanja trgovina
d.d., kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedenih nepremičninah, vpisanih pri vl.
št. 2200, k.o. Celje, se zahteva v korist osebe Kovintrade Mednarodna trgovina d.d.,
Mariborska 7, 3000 Celje, mat. št. 5025524,
do 1147/10000-tin.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 3. 2010
N 74/2008
Os-2643/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Bojana Klemenčiča, Vodopivčeva ulica 14,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 21. 1.
1992, sklenjene med Iskro Telekom Holding
– Korporacijski center za telekomunikacije in
računalništvo Kranj, kot prodajalcem in Viktorijo Klemenčič, Ulica Veljka Vlahoviča 7,
Kranj, kot kupovalko, za stanovanje št. 1, v
2. etaži s kletjo, v 1. etaži večstanovanjskega objekta, Gogalova ulica 7, Kranj, v izmeri
27,48 m2, označenem z ident. št. 1.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Bojana Klemenčiča, roj. 27. 3. 1955,
Vodopivčeva ulica 14, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od obja-

ve oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 3. 2010
Dn 3497/2008
Os-3604/10
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Ane Saje, Šorlijeva ul. 19, Kranj, ki jo zastopa odvetnica Anica Flat iz Kranja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, darilne pogodbe z dne
24. 10. 1985, sklenjene med Vlasto Tratnik,
kot darovalko, in Nado Simon, kot obdarjenko, glede 1/4 solastninskega dela enosobnega stanovanja št. 26, v 1. nadstropju, SV,
s kletjo, Šorlijeva ulica 19, označenega z
ident. št. 107.E, vpisanega v vl. št. 2544/26,
k.o. Kranj, in prodajne pogodbe z dne 11. 8.
1987, sklenjene med Nado Simon, Trg svobode 4, Tržič, kot prodajalko, in Ireno Ogrin,
Cankarjeva 1, Tržič in Romano Kranjčan,
Šorlijeva 19, kot kupovalkama, za enosobno stanovanje, št. 26, v 1. nadstropju, SV,
s kletjo, Šorlijeva 19, kot kupovalkama, za
enosobno stanovanje št. 26, v 1. nadstropju,
SV, s kletjo, Šorlijeva ulica 19, označenem z
ident. št. 107.E, vpisanem v vl. št. 2544/26,
k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Ane Saje, Šorlijeva ul. 19, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 4. 2010
Dn 8533/2009
Os-3605/10
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Miroslava Kosija, Likozarjeva 25, Kranj, ki
ga zastopa odvetnik Zlatko Lipej iz Medvod,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z leta 1991, sklenjene med prodajalko
Občino Kranj in kupcem Miroslavom Kosijem, Likozarjeva 25, Kranj, za 1-sobno stanovanje št. 18, v 4. etaži, s shrambo v 1. etaži, v večstanovanjskem objektu, Likozarjeva
ulica 25, Kranj, označenem z ident. št. 18.E,
vpisanem v vl. št. 934/18, k.o. Klanec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Miroslava Kosija, roj. 19. 2. 1953,
Likozarjeva 25, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 4. 2010
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Dn 9453/2009
Os-3240/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bilali Bećira,
Peričeva ulica 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 2 v pritličju z ident. št. 4.E in shramba št. 2
v kleti z ident. št. 5.E, na naslovu Peričeva 7, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 2637/3
k.o. Bežigrad, dne 22. 12. 2009, pod opr.
št. Dn 9453/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 104/68 z dne 25. 4. 1968,
sklenjene med SGP Grosuplje (kot prodajalcem) in Inetrimpex, Skopje (kot kupcem)
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E
in 5.E, vpisano v podvl. št. 2637/3 k.o. Bežigrad,
– listine o priznanju lastninske pravice in o
uskladitvi pravnega stanja z dejanskim z dne
7. 4. 2001, sklenjene med GP Grosuplje d.d.,
Emonska 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in Avioimpeks Ljubljana (kot upravičencem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E in 5.E,
vpisano v podvl. št. 2637/3 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 28. 4. 2010
Dn 22387/2009
Os-3241/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kveder
Saše, Pod bresti 7, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, trisobno stanovanje št. 13 v
II. nadstropju, na naslovu Ziherlova ulica 2,
Ljubljana, z ident. št. 17.E, vpisano v podvl.
št. 5334/18 k.o. Trnovsko predmestje, dne
16. 3. 2010, pod opr. št. Dn 22387/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 22-Gs/VS-1 z
dne 31. 10. 1978 in dodatka z dne 26. 5.
1980, sklenjena med SGP Slovenija ceste
– Tehnika n.sol.o., Titova 38, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Nikolov Petrom ter Nikolov
Ano, oba stanujoča Ziherlova 2, Ljubljana
(kot kupcema) za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 17.E, vpisano v podvl. št. 5334/18
k.o. Trnovsko predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 11.
1991, sklenjene med Nikolov Petrom in Nikolov Ano, oba stanujoča Ziherlova 2, Ljubljana (kot prodajalcema) ter Kveder Sašo,
Trg okt. revolucije 2/VII, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 17.E, vpisano v podvl. št. 5334/18 k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2010
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Dn 21348/2009
Os-3242/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tome Leopoldine, Celovška c. 263, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 3385/73 – stanovanje z oznako
73 v etaži 11 in 1, z ident. št. 1738-1638-073,
v Ljubljani, Celovška cesta 263, k.o. Dravlje,
dne 16. 4. 2010, pod opr. št. Dn 21348/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 72-4178 z dne 22. 6. 1972 in pogodbe
o I. spremembi pogodbe z dne 5. 11. 1973,
sklenjeni med PZ Giposs Ljubljana in Tome
Leopoldino, Vodnikova 218, Ljubljana, za
stanovanje št. 73 v 9. nadstropju v objektu
St-4, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2010
Dn 7799/2010
Os-3598/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kovač Milana,
Jarška cesta 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc.
št. 769/4, v vl. št. 218, k.o. Brinje II, dne
24. 3. 2010, pod opr. št. Dn 7799/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Rajtarič Antonom, kot prodajalcem, in Kovač Milanom, kot kupcem, za nepremičnino
parc. št. 769/4, v vl. št. 218, k.o. Brinje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2010
Dn 24394/2009
Os-3607/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Vrtič,
Lozice 35, Podnanos, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident.
št. 514.E, v podvl. št. 4019/143, k.o. Vič,
dne 5. 5. 2010, pod opr. št. Dn 24394/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 263/71 02/5 z dne 19. 7.
1971, sklenjene med GP Grosuplje iz Grosupljega (kot prodajalcem) in Ivančič Alojzom,
Merčnikova 1, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 514.E,
v podvl. št. 4019/143, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12.
1991, sklenjene med Ivančič Alojzom in Marijo, oba Merčnikova 1, Ljubljana (kot prodajalcema) in Demir Marico, Kvedrova c.
20, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 514.E, v podvl.
št. 4019/143, k.o. Vič.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2010
Dn 8780/2010
Os-3609/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rastoder Rafeta,
Poljanska cesta 8, Ljubljana, ki ga zastopa
Tomaž Lepša, odvetnik v Ljubljani, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 11, v 3. nadstropju, na naslovu Streliška 3, Ljubljana, z ident. št. 11.E,
vpisano v podvl. št. 566/10, k.o. Poljansko predmestje, dne 29. 4. 2010, pod opr.
št. Dn 8780/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Center (kot prodajalcem) in Stanovanjsko enoto inštituta
Jožef Stefan v Ljubljani (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E,
vpisano v podvl. št. 566/10, k.o. Poljansko
predmestje,
– kupne pogodbe z dne 16. 11. 1968,
sklenjene med Stanovanjsko enoto inštituta
Jožef Stefan v Ljubljani (kot prodajalcem)
in Zupan Silvom, Streliška 3, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 566/10,
k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2010
Dn 7385/2010
Os-3610/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Štern Ane,
Komanova ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 32, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 51.E, v podvl. št. 2044/51,
k.o. Ježica, dne 12. 5. 2010, pod opr.
št. Dn 7385/2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
št. L-215/BV/GA z dne 2. 2. 1976, sklenjene
med SGP Stavbenik n.sol.o., Ljubljana (kot
prodajalcem) in Štern Ano, Resljeva cesta
1, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 51.E, v podvl.
št. 2044/51, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 4680/2010
Os-3544/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Viktorja Osima,
stanujočega Slovenska ulica 39, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 1562/11, k.o. Maribor Grad, pod opr. št. Dn 4680/2010, dne 7. 5.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2974/93 z dne
18. 3. 1993, z aneksom z dne 22. 12. 1997,
sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega
zakona – SZ med prodajalko Mestno občino
Maribor, ki jo je zastopal predsednik izvršnega sveta Anton Rous in kupci Bernardom
Polenikom, Zdenko Polenik in Gregorjem
Polenikom, stanujočimi Ulica kneza Koclja
35, Maribor, s katero je prodajalka kupcem
prodala nepremičnino, stanovanje št. 74,
v pritličju, v stanovanjski hiši Ulica kneza
Koclja 35, Maribor, na parc. št. 1853, k.o.
Maribor - Grad;
– prodajne pogodbe z dne 9. 12. 1997,
sklenjene med prodajalci Bernardom Polenikom, Zdenko Polenik in Gregorjem Polenikom, stanujočimi Ulica kneza Koclja 35, Maribor in kupcem Viktorjem Osimom, stanujočim
Slovenska ulica 39, Maribor, s katero so prodajalci kupcu prodali nepremičnino, trisobno
stanovanje št. 74 v pritličju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Ulica kneza Koclja 35,
stoječe na parc. št. 1853, pripisani vl. št. 850,
k.o. Maribor - Grad, in na njem dovolili vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2010

Dn 110/2010
Os-3441/10
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je na predlog predlagateljice
Šmid Nataše, Ljubljanska cesta 15a, Radovljica, ki jo zastopa notar Stane Krainer
iz Radovljice, na podlagi kupne pogodbe
z dne 12. 6. 2002, sklenjene med Zasebno stomatološko ordinacijo Bruno Vojnović,
dr. stom., Kopališka 7, Radovljica, kot prodajalcem in Trgovina Kaplja Šmid Nataša,
s.p., Prešernova 6, Radovljica, kot kupcem,
katere predmet je nepremičnina – poslovni
prostor v pritličju večstanovanjske hiše v Radovljici, Prešernova 6, ki je označen s številko L-2, ki stoji na zemljiški parceli št. 284/1,
284/4 in 284/14, vpisani pri vl. št. 1086, k.o.
Radovljica, in predstavlja 2,35% nepremičnine, s sklepom Dn. 110/2010 z dne 13. 5.
2010, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupne pogodbe
z dne 12. 6. 2002, katere predmet je zgoraj
navedena nepremičnina, zaradi vknjižbe lastninske pravice, in sicer nepremičnine – del
stavbe št. 62.E – poslovni prostor št. 62 v
3. etaži v stavbi 663, na parc. št. 284/4, na
naslovu Prešernova 6, 6a in 8, 4240 Radovljica, pri podvložku št. 2026/62, v katastrski
občini 2156 Radovljica, v korist osebe: Šmid
Nataša, Ljubljanska cesta 15a, 4240 Radovljica, EMŠO: 2404965505157, do celote.
Imetnike pravic se poziva, da lahko v
enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 5. 2010

Dn 4446/10
Os-3603/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Vukovića, stanujočega Zrkovska cesta 144b,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 3499/74,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 4446/2010,
dne 5. 5. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 805/94 z
dne 9. 9. 1994, sklenjene med prodajalko
MTT - Tovarno tkanin Melje d.o.o., Maribor,
Kraljeviča Marka ulica 19, ki jo je zastopala
direktorica Irena Lesjak, in kupcem Karlom
Petrovičem, stanujočim Cesta XIV. divizije
3, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala nepremičnino, stanovanje št. 28, v III.
nadstropju, v večstanovanjski hiši v Mariboru, Cesta XIV. divizije 3, na parc. št. 1084/5,
pripisani vl. št. 2058, k.o. Pobrežje, in na
njem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2010

P 1135/2009
Os-3225/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, OE Celje, Mariborska 1, Celje, proti dolžniku Aleksandru
Smodej, Mariborska cesta 53, Celje, zaradi
plačila 10.514,97 EUR, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), dne
3. 8. 2009 sklenilo:
– dolžniku Aleksandru Smodeju, Mariborska cesta 53, Celje, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s
15. členom ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Klemen Vogrinec, Ljubljanska cesta
5a, Celje.
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.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 4. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih

P 1182/2009
Os-3268/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana (spor se nanaša
na OE Novo mesto), proti dolžniku Ivanu
Hrastovec, Prelska 5, Velenje, zaradi plačila
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9.421,19 EUR, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju (ZIZ), dne 5. 8. 2009
sklenilo:
dolžniku Ivanu Hrastovcu, Prelska 5, Velenje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Osojnik Alojz, Trg mladosti 6, Velenje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 4. 2010
P 16/2010
Os-3227/10
Okrajno sodišče v Črnomlju je po sodniku Jožetu Petrovčiču, v pravdni zadevi
tožeče stranke Srečka Radoša st., Radovica
23/a, Metlika, in Ksenije Verstovšek-Radoš,
Radovica 23/a, Metlika, ki ju zastopa pooblaščenec Matjaž Medle, odvetnik v Novem
mestu, proti toženim strankam Antonu Bajuku st., Radovica 25, Metlika, in vsem ostalim
tožencem, zaradi priznanja alstninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto 1.000,00
€, v smislu 62. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 16. 4. 2010, postavilo začasnega zastopnika tožencem:
Antonu Bajuku st., Radovica 25, Metlika, Jožetu Šavorju st. Radovica 1, Metlika,
Martinu Bajuku, Radovica 2, Metlika, Martinu Bajuku, Radovica 31, Metilika, Jožetu
Vovku, Radovica 4, Metilika, Matiji Adlešiču,
Radovica 5, Metlika, Martinu Vrviščarju, Radovica 6, Metlika, Jožefu Cesarju, Radovica
7, Metlika, Martinu Vrviščarju, Radovica 83,
Metlika, Ani Stojnič, Radovica 9, Metlika,
Ani Bajuk, Radovica 10, Metlika, Stanku
Stanislavu Bajuku, Radovica 12, Metlika,
Jožetu Petricu, Radovica 14, Metlika, Janezu Bajuku, Radovica 15, Metlika, Jožetu
Žlogarju ml., Radovica 16, Metlika, Janezu Cesarju, Radovica 17, Metlika, Janezu
Bajuku Radovica 18, Metlika, Marku Režku,
Radovica 19, Metlika, Marku Pušiču, Radovica 20, Metlika, Juretu Matekoviču, Radovica 42, Metlika, Jožetu Plutu, Radovica
22, Metlika, Petru Golobiču, Radovica 23,
Metlika, Jožetu Golobiču, Radovica 23, Metlika, Martinu Žlogarju, Radovica 24, Metlika,
Martinu Režku, Radovica 26, Metlika, Martinu Bajuku, Radovica 27, Metlika, Marku
Matekoviču, Radovica 28, Metlika, Martinu
Vovku, Radovica 29, Metlika, Mariji Bajuk,
Radovica 62, Metlika, Martinu Antonu Bajuku, Radovica 25, Metlika, Bari Žlogar, Radovica 33, Metlika, Iliji Badovincu, Radovica
34, Metlika, Bari Lilič, Rdovica 35, Metlika,
Matiji Gorniku, Radovica 36, Metlika, Juletu
Matekoviču, Radovica 37, Metlika, Mihaeli
Virant, Radovica 38, Metlika, Petru Šavorju, Radovica 39, Metlika, Martinu Vukšiniču,
Radovica 40, Metlika, Janezu Slobodniku,
Radovica 41, Metlika, Ani Matekovič, Radovica 42, Metlika, Juretu Stojniču, Radovica 43, Metlika, Mariji Stojnič, Radovica 43,
Metlika, Ani Stojnič, Radovica 43, Metlika,
Katji Stojnič, Radovica 43, Metlika, Matiji
Klepcu, Radovica 44, Metlika, Ivanu Kramariču, Radovica 45, Metlika, Matiji Rozmanu,
Radovica 46, Metlika, Marjeti Janžekovič,
Radovica 49, Metlika, Ani Bajuk, Radovica
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48, Metlika, Janezu Režku, Radovica 49,
Metlika, Jožetu Martinu Bajuku, Radovica
50, Metlika, Francu Gosenci, Radovica 69,
Metlika, Juretu Bajuku, Radovica 52, Metlika, Francu Kuzmijaku, Radovica 53, Metlika, Janezu Bajuku, Radovica 63, Metlika,
Jeli Brvar, Radovica 54, Metlika, Jožetu Gosenci, Radovica 69, Metlika, vsi bivajoči na
neznanem naslovu.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke do takrat, dokler le-ti ali
njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred
sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 4. 2010
P 45/2010
Os-3226/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Milavec Jožefa, Krivoglavice 8, Gradac, ki ga zastopa pooblaščenec
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi
stranki neznani dediči neznanega bivališča
po umrlima Mari Stipanič in Jani Stipanič,
z zadnjim bivališčem Zaluka 57, Žakanje,
Republika Hrvaška, ter po umrlem Janezu Krašovcu, z zadnjim bivališčem Gronje
Dobravice 37, p. Gradac, zaradi priznanja
lastninske pravice, pcto 2.400,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 26. 4. 2010, postavlja začasnega
zastopnika neznanim dedičem neznanega
bivališča po umrlima Mari Stipanič in Jani
Stipanič, z zadnjim bivališčem Zaluka 57,
Žakenje, Republika Hrvaška, ter po umrlem
Janezu Krašovcu, z zadnjim bivališčem Gronje Dobravice 37, p. Gradac.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska 26,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega bivališča po umrlima Mari Stipanič in
Jani Stipanič, z zadnjim bivališčem Zaluka
57, Žakanje, Republika Hrvaška ter po umrlem Janezu Krašovcu, z zadnjim bivališčem
Gronje Dobravice 37, p. Gradac, 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 26. 4. 2010
Ig 359/2007
Os-8596/09
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi opr. št. Ig 359/2007 upnika Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska c. 95, Celje, ki
ga zastopa Marjan Feguš, odvetnik iz Celja,
proti dolžniku Krapež Mateju, Miklošičeva 19,
Domžale (prej Nosim d.o.o., Vrhpolje pri Kamniku 86, Kamnik), zaradi izterjave 251,08 €
s pp sklenilo, da se dolžniku Krapež Mateju,
Miklošičeva 19, Domžale, postavi začasni
zastopnik, odvetnik Janez Vrviščar iz Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem,
oziroma organ pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 29. 12. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
P 235/2007
Os-2732/10
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 235/2007 z dne 4. 1. 2010 3. toženi
stranki Renati Trevisan postavilo začasnega
zastopnika odvetnika Giani Flego iz Kopra,
Vojkovo nabrežje 23.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena
stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 1. 2010
I 1558/2005
Os-6230/09
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Kranju, opr. št.: I 1558/2005 z dne 26.
5. 2009, v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Bleiweisova 20, Kranj,
proti dolžniku Vukovič Bogdanu, Planina 2,
Kranj, zaradi izterjave 3.348,88 EUR s pp,
je sodišče postavilo začasno zastopnico,
odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice,
dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 9. 2009
III D 1710/2007
Os-2185/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Marti Sušin, v zapuščinski zadevi po
pok. Radislavi Merlak, roj. 21. 4. 1933, umrli
28. 4. 2007, nazadnje stanujoči Podplešivica
16, Notranje Gorice, drž. RS, dne 4. 3. 2010
sklenilo, da se dediču Leopoldu Malešiču,
roj. 5. 1. 1966, v skladu s 4. točko drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju, postavi začasni zastopnik odvetnik
Drago Čučnik, Stari trg 2, Ljubljana. Začasni
zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in bo dediča v
skladu s 83. členom Zakona o pravdnem postopku zastopal od dneva postavitve in vse
do takrat, dokler dedič, ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Dne 4. 3. 2010
VL 997/2010
Os-3154/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Krekova družba za storitve
d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, proti
dolžnici Urški Mataln, Koroška cesta 105b,
Maribor, zaradi izterjave 626,97 EUR, sklenilo:
dolžnici Urški Mataln, Koroška cesta
105b, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rija Krivograd, Meljska c. 1, 2000
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2010
VL 206972/2009
Os-3425/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Diners Club SLO d.o.o., Dunajska cesta 129, Ljubljana, proti dolžnici Vesni
Terzić, Brodarjev trg 6, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 217,00 EUR, sklenilo:
dolžnici Vesni Terzić, Brodarjev trg 6,
Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Andrej Krašek, Čufarjeva 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2010
I 255/2007
Os-2748/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova 28, Ljubljana, proti dolžniku Borisu Veznaverju, Srednje Gameljne 47b, Ljub
ljana - Šmartno, zaradi izterjave 4,941,51
EUR s pp, sklenilo:
odvetnika Alojza Butinarja se razreši obveznosti začasnega zastopnika, ki mu je
bila naložena s sklepom opr. št. I 255/2007
z dne 10. 2. 2009.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 4. 2010
N 8/2009
Os-2407/10
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
opr. št. N 8/2009 z dne 22. 3. 2010, nasprotni udeleženki Janji Hauptman, zadnje znano prebivališče Novi Dom 32, 1420 Trbovlje,
sedaj neznanega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika Branka Derstvenška,
odvetnika v Sevnici.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 4. točko
drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi
s 37. členom ZNP, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče stranke neznano, pa le-ta nima
pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo nasprotno udeleženko zastopal v postopku vse do takrat,
dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 22. 3. 2010
p 25/2010
Os-3153/10
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
opr. št. P 25/2010 z dne 28. 4. 2010, toženima strankama Francu Grivcu in Mariji
Grivc, zadnje znano prebivališče Ledina 76,
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p. Sevnica, sedaj neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika Branka Derstvenška, odvetnika v Sevnici,
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi 82. člena ZPP, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena
stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 28. 4. 2010

Oklici dedičem
D 129/2008
Os-2754/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Matijašić
Stjepanu, rojenem leta 1864, nazadnje stanujočem Bregana 41, Republika Hrvaška.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Matijašić
Stjepanu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave
tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 13. 4. 2010
D 174/2009
Os-2755/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem Josipu Posleku, rojenem 23. 9. 1875, nazadnje
stanujočem v kraju Turek, Primorsko - Goranska županija, Republika Hrvaška.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Josipu Posleku,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 4. 2010
D 387/2008
Os-2434/10
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Kvas Marjeti, roj. 14. 6.
1850, umrli 11. 4. 1936, nazadnje stanujoči
Trzin 99, Trzin.
Ker so dediči zapustnice neznani, sodišče poziva tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, naj se priglasijo sodišču.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
razglasi za lastnino Republike Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 3. 2010
D 71/2008
Os-2789/10
Iztok Tominec, 19. 2. 1970, nazadnje stanujočem v Kopru, Čevljarska ulica 6, je dne
9. 1. 2008, umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

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 Irena Fister, Ulica Vena Pilona 14,
Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 4. 2010
II D 630/2008
Os-2791/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Kavčič Mileni,
hčeri Knafeljc Cirila, rojeni 8. 7. 1949, umrli
24. 6. 2006, nazadnje stanujoči v Ljubljani,
Cesta v Mestni Log 40, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakoniti
dedič po zapustnici pride v poštev zap. mož
Kavčič Anton, ki je neznanega prebivališča.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedenega dediča
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da ne priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica na
sodni deski sodišča. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2008
IV D 3031/2008
Os-3044/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Studen
Mariji, roj. Bolta, hčeri Franca, roj. 24. 12.
1905, umrli 8. 1. 1981, nazadnje stanujoči v
Ljubljani, Obrije 23, drž. SFRJ.
Kot zakoniti dediči dodatne zapuščine po
pokojni pridejo v poštev sin Stane Studen,
hči Ana Stanovnik, hči Ivana Klinc, sin Peter
Studen, hči Metoda Sajovic ter vdova pokojnega sina Franca Studna, ki pa se je dedovanju odpovedala. Glede na to, da naslov
Petra Studna sodišču ni znan, ga sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva, da se priglasi sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2010
I D 503/2006, I D 679/2009
Os-3277/10
V zapuščinski zadevi po 14. 1. 1962 umrlem Jakobu Črešniku, sinu Lenarta, rojenem
17. 7. 1889, nazadnje stanujočem Činžat
39, Lovrenc na Pohorju, št. ID 503/2006 in v
zapuščinski zadevi po dne 31. 8. 1998 umrli
Julijani Friškovec, rojeni 16. 6. 1906, nazadnje stanujoči Činžat 39, Lovrenc na Pohorju, št. ID 679/2009, sodišče poziva vse morebitne dediče, da se javijo sodišču zaradi
oprave zapuščinske obravnave, najkasneje
v roku enega leta od izdaje tega oklica.
Sicer pa sodišče obvešča morebitne dediče, da je zapuščinska razprava za obe
zadevi skupaj razpisana za 12. 5. 2011, ob
9. uri, RD 1.7.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2010
D 99/2008
Os-3187/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 17. 12. 2000 umrli Kejžar
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Tereziji, nazadnje stanujoči Bled, Želeška c. 7.
Zakoniti dediči po zapustnici niso znani.
Zato se jih poziva, da se v roku enega leta
javijo sodišču, sicer bo odločeno na podlagi
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče Radovljica
dne 5. 5. 2010
D 448/2008
Os-3193/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 21. 7. 1990 umrlem Žvan Valentinu, nazadnje stanujočem St. Fužina 187,
za premoženje oziroma pravice zapustnika
kot člana agrarne skupnosti.
Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se
dediča, ki je neznan in se še ni javil sodišču
poziva, da se v roku enega leta javi sodišču, sicer bo odločeno na podlagi podatkov
v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 5. 2010

Oklici pogrešanih
N 116/2009
Os-3139/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi
predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca: Jože
Vovk, Osp št. 67, Črni Kal, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Angelina Rulic,
zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne 28. 4. 2010,
sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Jožeta Vovka, roj.
7. 3. 1889, nazadnje stanujoč Osp št. 67,
Črni Kal, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo
naslovnemu sodišču v treh mesecih po
objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 4. 2010
N 21/2009
Os-3343/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagatelja Piško Marjana, Dol 42, Črni
Kal, ki ga zastopa odv. Rajko Trunkl iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Rihter
Erminja, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister
iz Kopra, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca za mrtvega, dne 4. 5. 2010,
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev Rihter
Erminija, roj. 15. 1. 1931, v Dolu, sina Rihter Josipa in Kocjančič Marije Mercedes,
neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 5. 2010
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Grega Rudolf, Ulica Rose Luxemburg 18, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500030569, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv‑312400
Ramšak Gregor, Sveti Štefan 23,
Sveti Štefan, zavarovalno polico, št.
40301004199, izdala zavarovalnica Slovenica Življenje. gnl‑312385

Spričevala preklicujejo
Braz Sašo, Srpenica 68, Srpenica, indeks, št. 18060800, izdala Filozofska fakulteta. gno‑312432
Cajhen Gašper, Polzela 88, Polzela, spričevalo 7. razreda OŠ Polzela, izdano leta
2008. gnn‑312383
Cvar Živa, Viška 43, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje baletne šole v Ljubljani, izdano leta 2003. gnl‑312435
Čuk Sabina, Zg. Duplje 80, Duplje, maturitetno spričevalo Univerzum Ljubljana, št.
U5 165, izdano leta 1994. gne‑312392
Dečman Darko, Spodnje Selce 9, Grobelno, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Šentjur, izdano leta 2009. gnu‑312401
Gajšek Tadej, Večje brdo 8, Dobje pri
Planini, indeks, št. 09990739, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu.
gnh‑312414
Grudnik Matej, Cesta bratov Mravljakov
14, Velenje, maturitetno spričevalo Šolski
center Velenje, Splošna in strokovna gimnazija Velenje, izdano leta 2003. gnt‑312427
Herga Dejan, Juršinci 4/c, Juršinci, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne tehnične
šole Ptuj - avtomehanik. gnh‑312439
Hrnčič Marko, Reševa ulica 10, Ptuj, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj. gnq‑312380
Jerenko Štefan, Cesta Staneta Žagarja
51, Kranj, spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze v Mariboru, izdano leta 1974.
gnh‑312389
Kramar Anže, Kremžarjeva 22, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Ig, izdano leta
2008. gnj‑312387
Kreutz Nina, Tbilisijska ul. 2, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Vič, št. 582/08,
izdano leta 2008. gni‑312438
Kuštrin Luka, Mrakova 24, Idrija, indeks,
št. 23080509, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gnk‑312436
Lelić Azra, Ižanska cesta 356, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika SEŠ Ljubljana, izdano
leta 2009. gni‑312388
Logar Žan, Celovška cesta 30, Ljubljana, indeks, št. 18090597, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gns‑312403
Lončarevič Andrej, Landek 20, Nova
Cerkev, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Šentjur, izdano leta 2009. gnw‑312399
Magdič Anja, Poljanska 59, Ljubljana, indeks, št. 20080197, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gnf‑312441

Mitić Goran, Polje, Cesta VI/14, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič.
gnr‑312429
Mrvar Jernej, Vojkova cesta 87, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnu‑312376
Podojstršek Maja, Na Šancah 76, Ravne
na Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, št. 707,
izdano leta 2009. gng‑312440
Ramovš Jure, Kidričeva cesta 32, Kranj,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi Ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2004.
gnx‑312423
Repnik Tomaž, Gradišče 44, Slovenj
Gradec, spričevalo poklicne mature Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta 2004. gnz‑312421
Sečnik Metod, Maroltova 10, Ljubljana,
indeks, št. 18991511, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gng‑312415
Senica Matjaž, Ponkvica 6, Ponikva,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Šentjur, izdano leta 2009. gnx‑312398
Sluga Damijan, Ul. Dolenjskega odreda
20, Ivančna Gorica, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 1995 in
1996. gnc‑312444
Sušelj Maša, Škrilje 7, Ig, indeks, št.
18091595, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnp‑312381
Šenk Lovro, Brest 28, Ig, spričevalo 7. razreda OŠ Ig, izdano leta 2008. gnk‑312386
Štrucl Lan, Reboljeva ulica 10, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Antona Aškrca v Ljubljani, izdano leta 2010.
gnu‑312426
Tomazin Luka, Ob žici 5, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentin Vodnik Ljub
ljana, izdano leta 2006. gnf‑312416
Virag Marko, Mladinska 17, Odranci,
spričevalo 4. letnika SPTŠ Murska Sobota,
izdano leta 2009. gnm‑312434
Živko Urška, Pod piramido 20, Maribor,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2002. gny‑312397

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta:
0071837, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št.
dokumenta: 0071841, tip dokumenta: OBRPOB 237, št. dokumenta: 00193804, tip dokumenta: OBR-POB 237, št. dokumenta:
00193807. Ob‑3506/10
Aličić Refik, Ragovska ulica 21/a, Novo
mesto, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500008134000, izdajatelj Cetis Celje.
gnz‑312425
Badraa Tugs, Poljanska cesta 12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani. gnv‑312375

Drnovšek Samo, Bevkova ulica 12, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 09980528,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet
Portorož. gnr‑312404
Forbiz d.o.o., Češnjice pri Moravčah
015C, Moravče, dovolilnico za Hrvaško z
oznako 191, št. 0003358. gnt‑312377
Furlan Igor, Šišenska cesta 15, Ljubljana, člansko izkaznico, št. ZD0727069, izdajatelj Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, datum vstopa v sindikat 26.
9. 2001. gnq‑312409
Furlan Igor, Šišenska cesta 15, Ljubljana, člansko izkaznico, št. 490714, izdajatelj
Sindikat delavcev v vzgoji izobraževanju in
znanosti Slovenije, datum vstopa 10. 12.
1992. gnp‑312410
Furlan Igor, Šišenska cesta 15, Ljubljana, člansko izkaznico, št. 23475, izdajatelj
LDS - Liberalna demokracija Slovenije.
gno‑312411
Gašperšič Robert, Komen 60, Komen, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017297000, izdajatelj Cetis Celje.
gnb‑312420
Gretič Dejan, Bukovska vas 55/c, Šentjanž pri Dravogradu, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500024787000, izdajatelj
Cetis Celje. gnf‑312391
Hrast Silvo, Livek 19, Kobarid, digitalno
tahografsko kartico, št. 107050000649800,
izdajatelj Cetis Celje. gnc‑312394
Hrovat Jaka, Dolenje Sušice 20 a, Dolenjske Toplice, študentsko izkaznico, št.
64080037, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gnw‑312424
Jančič Boštjan, Vide Janežič 15, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 106600 – varnostnik. gns‑312428
Kocinaj Basri s.p. - zidarstvo, Planina pri
Sevnici 76, Planina pri Sevnici, dovoljenje
za zaposlitev, št. 0103179280, izdano na
ime Xhoxhaj Muharem pri Zavodu za zaposlovanje, leta 2009. gno‑312382
Kotar Jože, Radanja vas 9, Šentvid pri
Stični, službeno izkaznico, št. 103557, Ministrstvo za notranje zadeve. gni‑312413
Milano d.o.o., Kotnikova ulica 5, Ljubljana, preklic izvoda licence za taxi voznika,
št. 0004399/05717/651/001 za vozilo Mercedes Benz, reg, št. LJ/98-0RA, licenca veljavna do 24. 3. 2015. gnj‑312412
Modic Matic, Šmartinska cesta 180, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19456141,
izdala Ekonomska fakulteta. gnp‑312431
Ninkovič Pero, Vodnikova 204, Ljubljana,
potrdilo za voznika tujca št. 005104/MJ372-4569/2009, izdano 25. 9. 2009 z veljavnostjo do 23. 5. 2010. gnz‑312396
Pašek Nevenka, Frankopanova ulica 18, Maribor, študentsko izkaznico, št.
19999368, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnd‑312418
Pejičić Daliborka, Rusjanov trg 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19393525,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnw‑312374
Pollak Jože, Selca 12, Železniki, potrdilo
o opravljenem preizkusu strokovnih znanj
s področja trženja investicijskih skladov in
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prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, izdajatelj ZDU GIZ. gnj‑312437
Reja Vojko s.p., Rožar 15, Črni Kal, licenco, št. 006891/007, za vozilo Scania R
500 z reg. št. KP L7-461. gne‑312442
Robnik Jasmina, Podveža 4, Luče, študentsko izkaznico, št. 50050464, izdala Teološka fakulteta Ljubljana. gnr‑312379
Selšek Janez, Kamnica 4a, Dol pri Ljubljani, izkaznico vojnega veterana, št. 5900.
gnb‑312395
Stopar Vili, Bevkova ulica 3, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 19454659,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gne‑312417
Subotić Stanko s.p., Vena Pilona 10, Koper - Capodistria, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 607522, izdano pri Ministrstvu za promet,
leta 1997. gnm‑312384

Šetina Eneja, Ljubljanska cesta 87,
Domžale,
študentsko
izkaznico,
št.
20040372, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gns‑312378
Širovnik Gregor s.p., Na postajo 13,
Ptuj, izvod licence, št. 012267/MJ52-55861/2009, za vozilo Golf z reg. št. LJ 549DX. gnc‑312419
Škoda Stanko, Veliki Cirnik 36, Šentjanž, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500015302010, izdajatelj Cetis Celje.
gnd‑312393
Taskova Marija, Lokarje 26, Vodice, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnk‑312390
Tomažič Sašo, Prisoja 1, Radlje ob
Dravi, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002172000, izdajatelj Cetis Celje.
gnd‑312443
Turk David s.p., Gaberje 2, Štanjel, potrdilo za voznika, št. 005235/AD11-2-4108/2008,
izdano na ime Adnana Burzića. gnq‑312405
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Turk David s.p., Gaberje 2, Štanjel, potrdilo
za voznika, št. 005235/BGD11-2-481/2008,
za voznika Adnana Burzića. gnp‑312406
Turk David s.p., Gaberje 2, Štanjel,
potrdilo za voznika, št. 005235/BGD11-23472/2008, za voznika Huseina Burzića.
gno‑312407
Turk David s.p., Gaberje 2, Štanjel,
potrdilo za voznika, št. 005235/SŠD11-2437/2008, za voznika Adnana Burzića, izdano 221. 1. 2009. gnn‑312408
Turk Domen, Martinjak 3, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 22090084, izdala Univerza v Ljubljani. gnd‑312422
Uršič Črt, Goriška cesta 6a, Kobarid,
študentsko izkaznico, št. 19487493, izdala
Ekonomska fakulteta. gnq‑312430
Volgyi Dean, Panonsko naselje 5, Lendava - Lendva, študentsko izkaznico, št.
63010167, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnt‑312402

Stran

1348 /

Št.

42 / 28. 5. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Sklepi skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1251
1301
1308
1310
1319
1321
1322
1323
1323
1323
1338
1339
1340
1341
1341
1341
1343
1345
1345
1346
1346
1346
1346

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

