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Javni razpisi
Ob-4085/10
Sprememba
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, v naslednjih javnih razpisih:
– javni razpis za financiranje realizacije
slovenskih celovečernih prvencev za področje igranega, dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010;
– javni razpis za financiranje realizacije
slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih, in celovečernih animiranih filmov za
leto 2010;
– javni razpis za financiranje realizacije
slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih dokumentarnih filmov
za leto 2010;
– javni razpis za financiranje realizacije
slovenskih manjšinskih koprodukcij za kratkometražne in celovečerne igrane filme za
leto 2010;
– javni razpis za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010;
– javni razpis za financiranje filmskih festivalov za leto 2010;
– javni razpis za financiranje razvoja
filmov na področju slovenskega igranega,
dokumentarnega in animiranega filma za
leto 2010;
– javni razpis za financiranje realizacije
slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih igranih filmov za leto
2010,
objavljenih v Uradnem listu RS, št. 42/10
s popravki, ter v javnem razpisu za financiranje povečav in transferjev za leto 2010,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45/10
z dne 3. 6. 2010, spreminja naslednje besedilo v vseh navedenih javnih razpisih:
V točki 3 se doda novi odstavek, ki glasi:
Prijavitelji, ki nimajo izpolnjenih zapadlih
obveznosti do Ministrstva za kulturo RS in
Filmskega studia Viba film Ljubljana, ne morejo kandidirati na tem javnem razpisu oziroma ne morejo biti sprejeti v financiranje.
V točki 8 se datum 5. 7. 2010 nadomesti
z datumom: 12. 7. 2010.
V javnem pozivu za financiranje programa realizacije študentskih filmov in študentskih televizijskih del za študijsko leto
2009/2010, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 45/10, se v točki 3 doda naslednji
odstavek, ki glasi:
Prijavitelji, ki nimajo izpolnjenih zapadlih
pogodbenih in drugih obveznosti do Ministrstva za kulturo RS in Filmskega studia Viba

film Ljubljana, ne morejo kandidirati na tem
javnem pozivu oziroma ne morejo biti sprejeti v financiranje.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-4058/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 40/10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem
računovodskih evidenc plačilnih agencij,
izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in
EKSRP (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti
v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str.
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74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 484/2009 z dne 9. junija 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne
skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6.
2009, str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1975/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 17. 12. 2009 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
1. javni razpis
za ukrep posodabljanje kmetijskih
gospodarstev – ukrep 121 za leto 2010,
za naložbe na področju živinoreje
in medu

I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru
PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev na področju živinoreje in za naložbe
na področju pridelave medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic.

Vrsta naložbe:

– Skladno s tretjim odstavkom 20. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb podpora
dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:
– enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega
50.000 eurov brez DDV (Namen A),
zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 eurov brez DDV
(Namen B).

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 13.000.000 EUR, od tega:
– do 6.500.000 EUR za enostavne naložbe (Namen A)
– do 6.500.000 EUR za zahtevne naložbe (Namen B)
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 9.750.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– 3.250.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Stopnja pomoči znaša od 30% do 70% upravičenih stroškov, od tega znaša delež
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa
25%.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od dne 19. 6. 2010 do vključno dne 31. 8. 2010

Obdobje upravičenosti stroškov

Skladno z drugim in tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP, so do podpore upravičeni
stroški naložb, ki so nastali:
a) od datuma zaprtja javnega razpisa do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6.
2015. To velja za naložbe v novogradnjo zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov in
nakupa opreme v teh objektih, po predpisih o graditvi objektov,
b) od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do dokončanja naložbe oziroma
najpozneje do 30. 6. 2015. To velja za vse ostale vrste naložb, tudi v primeru naložb v nakup
opreme v objektih, kadar je nakup opreme v objektih samostojna naložba.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in
povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem
prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.
Skladno s 5. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe, mora kmetijsko gospodarstvo
z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti,
za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.
Skladno s 6. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek naložbe
k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden iz vloge (enostavne naložbe)
oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne naložbe)

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
Tel.: 01/580-77-92, Fax.: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS (ali: Zavoda za gozdove Slovenije)
INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
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II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim in drugim odstavkom
20. člena Uredbe PRP so predmet podpore
naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga
I k Pogodbi1, ter naložbam, namenjenim izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo in
sicer:
1. naložbe v hleve in pripadajočo opremo
za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke za prirejo, mleka, mesa in jajc ter rejo
živali;
2. naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
3. naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in drugih čebeljih
proizvodov ter vzrejo čebeljih matic razen
opreme, ki se bo podpirala v okviru tehnične pomoči v sklopu podpor iz Programa
ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji
v letih 2008–2010 in kasneje;
4. naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije,
namenjene za lastno primarno pridelavo na
kmetijskem gospodarstvu oziroma izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo;
5. nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene lastni primarni kmetijski pridelavi oziroma storitvam s kmetijsko
mehanizacijo;
6. nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe;
7. naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi;
8. naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del na kmetijskih gospodarstvih: odstranitev kamnitih osamelcev in krčenje grmičevja;
9. naložbe v učinkovito rabo energije in
obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva;
10. naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Skladno s prvim in petim odstavkom
20. člena Uredbe PRP, se v okviru tega
ukrepa dodelijo tudi podpore za naložbe namenjene prednostnim nalogam iz točk (a),
(b) in (c) in (e) prvega odstavka 16.a člena
Uredbe 1698/2005/ES (v nadaljevanju: novi
izzivi), za naslednje vrste aktivnosti:
1. naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti uporabe dušikovega gnojila:
– naložbe v samostojna skladišča za živinska gnojila ter nakup hlevske opreme
namenjene izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil;
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi dušika
ter minimalni obdelavi tal;
2. proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov;
3. naložbe v tehnologije za varčevanje
z vodo in shranjevanje vode:
– naložbe v izgradnjo vodohranov in zajetij.
4. naložbe, povezane z mlečno pro
izvodnjo:
– naložbe v hleve in pripadajočo opremo
za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke za prirejo, mleka, mesa in jajc ter rejo
živali.
(3) Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upra1
Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. marca 1957 (11957E).

vičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh MKGP
in ARSKTRP.
(4) Skladno s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe PRP se za namen izvajanja ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
kot mladi prevzemnik šteje upravičenec, ki
je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije po nacionalni shemi državnih pomoči, na podlagi Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08 – ZKme1) ter Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in
17/09) ali na podlagi Uredbe PRP (v nadaljnjem besedilu mladi prevzemnik).
III. Vlagatelji
(1) Skladno z 22. členom Uredbe PRP so
vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo
storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju
Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.
(2) Skladno z osmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče na ozemlju
Republike Slovenije, vlagatelj, ki je pravna
oseba, pa mora imeti dejavnost registrirano
na ozemlju Republike Slovenije. Prav tako
mora biti vlagatelj (velja za pravne osebe in
samostojne podjetnike posameznike), skladno s 16. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, registriran za opravljanje
kmetijske dejavnosti, za katero uveljavlja
podporo.
IV. Pogoji in obveznosti
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače
določeno. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis,
1. Splošni pogoji, skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe PRP
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni, resnični in točni.
(2) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
(3) Skladno s sedmim odstavkom
101. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj
za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(4) Skladno s 15. točko prvega odstavka 23. člena, vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
a) če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
b) če je vlagatelj kmetija, mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva poravnane
vse obveznosti do države.
Naložba:
(1) Skladno s določili 2. točke prvega
odstavka 23. člena Uredbe PRP, mora naložba mora prispevati k izboljšanju splošne
učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, ki
je vezana na gospodarsko vitalnost kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje
posebnih ciljev ukrepa.
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a) Podpora je namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki že ob predložitvi vloge
ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren
bruto prihodek se šteje prihodek v višini
1 bruto minimalne plače na zaposlenega
v letu pred letom objave javnega razpisa, ki
je v letu 2009 znašala 7.111,48 EUR. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na
dva načina, in sicer z dejanskim prihodkom
v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in s pokritjem
za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega
knjigovodstva.
b) Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev manj kot
eno leto od dneva objave javnega razpisa,
mora ustvariti primeren bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti (velja za pravne osebe
ali s.p.) oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na enoto
vloženega dela, najpozneje ob dokončanju
naložbe.
c) Če kmetijsko gospodarstvo mladega prevzemnika ob predložitvi vloge še ne
opravlja kmetijske dejavnosti oziroma če se
je mladi prevzemnik vpisal v register kmetijskih gospodarstev po predpisanem roku za
oddajo zbirne vloge, mora ustvariti primeren
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega
dela, najpozneje ob dokončanju naložbe.
d) Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca (Poglavje 4. Utemeljitev naložbe) v primeru enostavnih naložb,
oziroma iz poslovnega načrta (Poglavje IV.
Utemeljitev naložbe) v primeru zahtevnih
naložb.
e) Pri zahtevnih naložbah mora vlagatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da
je naložba ekonomsko upravičena, če je
kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili,
ki so objavljena na spletnih straneh MKGP
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, in
sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj
za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
f) Kmetijsko gospodarstvo mora imeti
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
že ob predložitvi vloge na javni razpis vsaj
1 stalno zaposleno osebo za polni delovni
čas (velja za pravne osebe in samostojne
podjetnike posameznike).
g) Kadar kot kmetijsko gospodarstvo
nastopa kmetija, planina ali skupni pašnik,
mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati
obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti
vsaj v višini 1 polne delovne moči, od tega
vsaj 0,5 PDM iz naslova opravljanja kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetijsko
gospodarstvo dosega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja vsaj
3.555,74 EUR. K osnovni kmetijski dejavnosti se šteje tudi kmetijska dejavnost, ki jo
kmet opravlja kot dopolnilno dejavnost na
kmetijah. To mora biti razvidno iz prijavnega
obrazca v primeru enostavnih naložb, oziroma iz poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb.
(2) Skladno s točko g) 2. točke prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, morajo
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vlagatelji izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
a) Pri izračunu obsega dela upoštevamo
lastno in najeto delovno silo na kmetijskem
gospodarstvu.
b) Pri opredelitvi lastne delovne sile pri
pravnih osebah in samostojnih podjetnikih
posameznikih se upošteva samo osebe, ki
so zaposlene pri nosilcu kmetijskega gospodarstva. Pri opredelitvi najete delovne sile,
velja za 1 PDM oseba v aktivni življenjski
dobi, ki ima za delo na kmetijskem gospodarstvu urejeno delovno razmerje za polni
delovni čas. Pri izračunu občasno najete
delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800 delovnih ur letno.
c) Pri opredelitvi lastne delovne sile na
kmetiji se upošteva smo tiste osebe, ki so
člani kmetije. To pomeni, da morajo biti člani
enega ali več gospodinjstev, ki so prijavljena
v okviru te kmetije in so vpisani v registru
kmetijskih gospodarstev. Za 1 PDM velja
oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj s 1.800 delovnimi
urami letno. Ne glede na to, pa izračunane
vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih, in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); ostali člani
kmetije (0,5 PDM). Pri opredelitvi najete delovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni
življenjski dobi, ki ima za delo na kmetiji urejeno delovno razmerje za polni delovni čas.
Pri izračunu občasno najete delovne sile
se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800
delovnih ur letno.
d) Pri opredelitvi lastne delovne sile na
skupnem pašniku in planini se upošteva
samo tiste osebe, ki so člani kmetijskega
gospodarstva. To mora biti razvidno iz statuta skupnega pašnika oziroma planine, iz
statuta registrirane agrarne skupnosti ali pa
iz overovljene pogodbe med člani skupnega
pašnika oziroma planine. Pri izračunu dela
članov kmetijskega gospodarstva se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800 delovnih
ur letno, kar mora biti razvidno iz potrjenega
letnega plana dela, pašnega reda ali drugega enakovrednega dokumenta.
(3) Zaprtost finančne konstrukcije: Skladno z določili prvega odstavka 101. člena
Uredbe PRP, mora biti iz prijavnega obrazca, iz tabele »6.1 Celotna vrednost projekta«, razvidna zaprtost finančne konstrukcije
za priznani in nepriznani del naložbe.
(4) Izpolnjevanje standardov evropske
skupnosti: Skladno s točko b prvega odstavka 26. člena uredbe 1698/2005/ES
mora biti naložba usklajena s standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo. Seznam
minimalnih standardov Skupnosti za posamezno vrsto navedenih naložb iz poglavja
III. tega javnega razpisa, je objavljen na
spletnih straneh: www.mkgp.gov.si in www.
arsktrp.gov.si. Pri naložbah, katerih namen
je izpolnjevanje standardov Skupnosti, se
podpora lahko dodeli le naložbam v hleve
in pripadajočo opremo za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke za prirejo mleka,
mesa in jajc oziroma za nastanitev domačih
živali, za izpolnjevanje standarda za dobro
počutje živali, ki je za kmetijska gospodarstva postal obvezen s 1. 1. 2007. Kolikor so
predmet podpore naložbe v hleve in pripadajočo opremo za proizvodnjo, krmljenje,
molžo in izločke za prirejo mleka, mesa in
jajc ter rejo živali, ki niso skladni z zahtevami
standarda za dobro počutje živali in naložbe
med drugim niso namenjene prilagoditvi hlevom za izpolnjevanje tega standarda, potem
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te naložbe niso upravičene do podpore po
tem javnem razpisu. Mladim prevzemnikom,
ki prejmejo podporo po ukrepu iz 22. člena
Uredbe 1698/29005/ES, se podpora lahko
dodeli tudi za naložbe za usposobitev za
izpolnjevanje obstoječih standardov Skupnosti.
(5) Gradnja objektov: Skladno z določili
8. točke prvega odstavka 23. člena Uredbe
PRP, morajo biti gradbena dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne
dediščine in varstvo okolja.
(6) Dokazila o lastništvu oziroma najemu:
Če vlagatelj (razen za kmetije, kjer so
solastniki oziroma lastniki nepremičnin člani kmetije) skladno z 9. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP kandidira za
pridobitev sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja za
kmetijska zemljišča), ki niso v njegovi lasti, potem morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo
o najemu nepremičnine za obdobje najmanj
10 let po končani naložbi;
– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov
k naložbi.
(7) Če vlagatelj, skladno z 12. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, kandidira za pridobitev sredstev samo za del
naložbe, morajo biti iz priložene dokumentacije razvidni:
(a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
(b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
(c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del
in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis v primeru fazne gradnje.
(8) Če vlagatelj, skladno s 13. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, kandidira za pridobitev sredstev za naložbe
v novogradnje oziroma prenovo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih,
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh
skupnih stroškov nakupa, gradnje oziroma
prenove celotnega objekta (skupni prostori,
streha, fasada ipd.), kot upravičeni stroški
priznajo le stroški, ki so predmet podpore po
tem javnem razpisu in v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno površino objekta,
ki jo ti prostori zasedajo. Merilo za izračun
opravičljivega stroška je neto tlorisna površina objekta pri enoetažnem objektu oziroma neto tlorisa površina pritličja pri dvo
ali večetažnem objektu. Ne glede na to,
pa zgornje priznane vrednosti po posameznih vrstah objektov oziroma prostorov ne
smejo presegati mejnih vrednosti na enoto, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
(GVŽ, m3, ipd.).
2. Podrobnejši pogoji glede na posamezno vrsto upravičenih naložb oziroma sektor
primarne kmetijske pridelave, skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe PRP
Naložba
a) Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme
1. V okviru tega javnega razpisa, je vlagatelj upravičen do nakupa samo enega
kmetijskega traktorja. Pri tem pa morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
– da kmetijsko gospodarstvo ali vlagatelj
od 1. 1. 2007 dalje ni pridobilo podpore za
nakup kmetijskih traktorjev iz naslova ukre-

pa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07
in 45/08-ZKme-1), po ukrepu Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev iz Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09) ali po
ukrepu Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz Uredbe PRP.
2. Pri nakupu kmetijske mehanizacije in
strojne opreme se upošteva maksimalne priznane vrednosti, ki so navedene v Seznamu
upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji.
3. Kmetijska mehanizacija in strojna
oprema, namenjena manjši porabi dušika
ter za minimalno obdelavo tal, ki je ni na
seznamu upravičenih stroškov iz prejšnje
točke, ni upravičena do višje podpore iz
naslova novih izzivov po tem javnem razpisu.
4. Za kmetijsko mehanizacijo in strojno
opremo, ki je ni na seznamu upravičenih
stroškov iz druge točke tega podpoglavja,
mora vlagatelj pridobiti vsaj tri primerljive
ponudbe različnih dobaviteljev.
b) Naložbe v novogradnjo, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij in nakup opreme gospodarskih
poslopij
1. Kadar se z naložbo ne povečuje obseg proizvodnje, mora biti nakup opreme
povezan s temeljnim spreminjanjem vključene narave proizvodnje ali tehnologije.
2. Zahteva iz predhodne točke ne velja,
kadar gre za nakup opreme, namenjene pridelavi medu in ostalih čebeljih proizvodov
oziroma vzreji čebeljih matic.
3. Kadar se z naložbo v novogradnjo
gospodarskega poslopja, poruši star objekt
in zgradi novo gospodarsko poslopje, potem mora biti novo gospodarsko poslopje
za vsaj 25% zmogljivejše od porušenega
objekta. V primeru, da se staro gospodarsko
poslopje ne poruši, se šteje, da ne gre za
preprosto nadomestno naložbo.
4. Kot temeljno spreminjanje vključene
narave proizvodnje ali tehnologije na področju živinoreje se šteje:
– prilagoditev hlevov na zahteve ekološke reje,
– prilagoditev hlevov na zahteve dobrega
počutja živali,
– uvedba proste reje,
– sprememba tehnologije krmljenja:
uvedba strojnega ali avtomatskega krmljenja, uvedba druge vrste krme ipd.,
– nakup hlevske opreme namenjene izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil,
– zamenjavo azbestne kritine z zdravju
in okolju bolj prijazno kritino (velja samo za
rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje
gospodarskih poslopij),
– naložbe v obnovljive vire energije oziroma naložbe v energetsko učinkovitost gospodarskih poslopij,
– uvedba drugačnega sistema molže.
5. Kadar se z naložbo v nakup opreme
povečuje obseg proizvodnje, mora vlagatelj
najkasneje do zaključka naložbe povečati obseg živinorejske proizvodnje izraženo
v GVŽ ekvivalentu za najmanj 25% glede
na stanje ob oddaji zbirne vloge za leto
2010 (ne velja za pridelavo medu ter vzrejo
čebeljih matic).
c) Nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Nakup kmetijskega zemljišča ne sme
predstavljati več kakor 10% skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe.
2. Vlagatelj mora pridobiti odločbo upravne enote, da potrdi pravni posel.
3. Vlagatelj mora pridobiti potrdilo neodvisnega cenilca, da nabavna cena ne presega tržne vrednosti kmetijskih zemljišč.
d) Naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi
1. Najnižja obtežba pašnika oziroma
obore je 0,5 GVŽ/ha kmetijskih površin na
območju celotne Slovenije.
2. Pri določitvi obtežbe pašnika oziroma
obore se glede na vrsto pašnih živali, upoštevajo količniki za pretvorbo ekvivalenta
GVŽ, ki so navedene v Prilogi 1 k Uredbi
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2010 (Uradni list RS, št. 17/10).
3. Vlagatelj mora k vlogi priložiti načrt pašnika oziroma obore s tehničnimi rešitvami,
popisom del in materiala, opisom tehnologije paše ter skico pašnika oziroma obore na
orto foto posnetku GERKa.
4. Kolikor se naložba nanaša na skupni
pašnik, mora biti skupni pašnik vpisan v registru skupnih pašnikov, ki ga vodi upravna
enota.
5. Kolikor se naložba v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali
oziroma postavitev obor za rejo gojene divjad nanaša na pašnik, ki posega na gozdno
zemljišče, mora biti za to naložbo pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
6. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali oziroma postavitev obor za
rejo gojene divjadi v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela
vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega
materiala, se prizna samo v primeru, če
nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za travništvo ali
živinorejo. To mora biti razvidno iz popisa
izvedenih del, kot je opredeljeno v Dokazilu
št. 5 v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
e) Naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del na kmetijskih gospodarstvih
1. Vsa agromelioracijska dela morajo biti
izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
2. V okviru agromelioracijskih del se priznajo naslednji stroški: zemeljska dela, stroški krčitve grmičevja in stroški odstranitve
kamnitih osamelcev.
f) Ureditev cestne in vodne infrastrukture, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, ki leži na
območju kmetijskega gospodarstva.
2. Predmet podpore so naslednje vrste
naložb:
– Izgradnja ali obnova cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, s katero
se kmetijsko gospodarstvo povezuje na javno infrastrukturo.
– Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih, skladno
s predpisom, ki ureja vrste objektov glede
na zahtevnost.
3. Ne glede na določilo iz točke 1.f) tega
poglavja pa se kot upravičeni strošek prizna tudi ureditev cestne ali vodovodne infrastrukture, ki leži na drugem kmetijskem

gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno uporabo kmetijskega gospodarstva,
vendar pa pod naslednjimi pogoji:
– pridobljeno mora biti soglasje lastnika
tega zemljišča za služnostno uporabo cestne ali vodovodne infrastrukture in
– služnost uporabe cestne ali vodovodne infrastrukture v korist vsakokratnega
lastnika gospodujoče nepremičnine, mora
biti vpisana v zemljiško knjigo oziroma mora
biti podan predlog za vpis v zemljiško knjigo,
najkasneje do zaključka naložbe.
4. Javne poti in ostala javna infrastruktura niso predmet podpore po tem ukrepu.
g) Naložbe, namenjene učinkoviti rabi
energije ter uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v uporabo obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih za potrebe
kmetijskega gospodarstva, od tega se mora
vsa rabe energije nanašati neposredno na
lastno primarno kmetijsko pridelavo.
2. Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi
naložbe uveljavljati višje priznane stroške
iz naslova učinkovite rabe energije, mora
priložiti elaborat gradbene fizike – toplotne
zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik
stavbe, ki ga izdela pooblaščeni odgovorni
projektant.
3. Kadar je naložba namenjena rekonstrukciji objekta, mora biti elaborat gradbene
fizike – toplotne zaščite z Izkazom toplotnih
karakteristik stavbe, izdelan za obstoječe
stanje stavbe in stanje po rekonstrukciji
stavbe ter mora izkazati zmanjšanje porabe
energije za ogrevanje za najmanj 20% letnih
potreb po toploti.
4. Naložbe, namenjene prodaji pro
izvedene energije iz obnovljivih virov energije, niso predmet podpore po tem javnem
razpisu. Kolikor bi bilo ugotovljeno, da vlagatelj pred potekom petih let po zadnjem izplačilu sredstev del proizvedene energije iz
obnovljivih virov prodaja drugim, mora vrniti
vsa prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi,
od dneva izplačila do dneva vračila.
h) Nakup nepremičnin razen nakupa
kmetijskih zemljišč
1. Do nakupa nepremičnin razen nakupa
kmetijskih zemljišč, so upravičeni le mladi
prevzemniki, ki so nakup opredelili v poslovnem načrtu v vlogi za pridobitev pomoči iz
ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
po Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07 in
45/08 – Zkme-1) ali po Uredbi PRP.
2. Upravičenec mora pridobiti potrdilo
neodvisnega cenilca, da nabavna cena ne
presega tržne vrednosti nepremičnin, ki so
predmet nakupa.
i) Naložbe na področju živinoreje
1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob predložitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih
površin za porabo živalskih izločkov v skladu z predpisom o mejnih vrednostih vnosa
nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma ima
zagotovljen odkup izločkov rejnih živali.
Obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri
gnojenju z živinskimi gnojili ne sme presegati 170 kg letnega vnosa dušika oziroma
preračun v ustrezno obremenitev GVŽ/ha.
Pri preračunu količine hranil v živinskih
gnojilih, ki se pridobijo na leto pri reji posamezne vrste domačih živali se upošteva
tabele iz priloge k predpisu o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla,

Št.

49 / 18. 6. 2010 /

Stran

1549

oziroma ima zagotovljen odkup izločkov
rejnih živali.
2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo
z naložbo povečuje obseg živinorejske pro
izvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob
zaključku naložbe ne bo presegel obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega
vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno
obremenitev GVŽ/ha.
3. Pri naložbi v novogradnjo ali obnovo
hlevov mora biti minimalna hlevska površina
za živali v skladu s tehnološkimi standardi
za posamezne kategorije žival in oblike reje
oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih živali.
4. Do podpore iz naslova tega javnega
razpisa so upravičena samo tista kmetijska
gospodarstva, ki redijo živali.
5. Kolikor kmetijsko gospodarstvo ob
predložitvi vloge ne redi živali, vendar pa
je predmet podpore vlagatelja tudi naložba
namenjena gradnji hlevov in nakupu pripadajoče opreme, mora biti pogoj iz prejšnje
točke dosežen najkasneje ob zaključku naložbe.
j) Naložbe na področju pridelave medu
in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic
1. Kadar gre za naložbe v vzrejo čebeljih
matic, mora imeti kmetijsko gospodarstvo
letno proizvodnjo vsaj 1500 čebeljih matic
avtohtone kranjske čebele, odločbo za odobritev vzrejališča v predhodnem letu in dovoljenje za proizvodnjo čebeljih matic v letu
2009, ki ju izda MKGP.
2. Kadar gre za naložbe v postavitev
stacionarnih objektov (čebelnjakov), mora
imeti čebelnjak kapaciteto za vsaj 20 pro
izvodnih panjev.
3. Kadar gre za nakup kontejnerjev za
prevoz čebeljih panjev, se strošek nakupa
kontejnerjev šteje kot upravičen samo, če
ima kontejner minimalno kapaciteto vsaj 12
panjev.
4. Kadar gre za naložbe v nakup prikolic
za prevoz čebeljih panjev oziroma za čebeljo pašo prirejenih prevoznih sredstev, se
strošek nakupa šteje kot upravičen samo,
če ima prikolica oziroma navedeno prevozno sredstvo nosilnost nad 1000 kg.
5. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne
izdelave plemenilnikov šteje kot upravičen
samo, če ima plemenilnik površino večjo
od 2.000 cm2.
6. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne
izdelave čebeljih panjev šteje kot upravičen
samo, če ima AŽ panj vsaj 22 satov, oziroma če ima nakladni panj vsaj 30 satov. Do
podpore v nakup čebeljih panjev so upravičena samo kmetijska gospodarstva, ki imajo
ob predložitve vloge v Centralnem registru
čebelnjakov v lasti vsaj 40 čebeljih družin
(upošteva se tisto število čebeljih družin, ki
je bilo javljeno kot zadnje pred objavo javnega razpisa).
7. Strošek lastne izdelave čebeljih panjev in plemenilnikov se šteje kot upravičen
samo, če ima vlagatelj, ki jih je izdelal, pridobljeno kmetijsko ali sorodno agroživilsko
izobrazbo oziroma ima pridobljen certifikat
NPK za čebelarja.
8. Upravičenec mora imeti registrirane
vse čebelje družine v skladu s predpisano
zakonodajo.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
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izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
Skladno s tretjim odstavkom 101. člena
Uredbe PRP, projekt ne sme biti zaključen
pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1). Skladno s sedmim odstavkom
21. člena Uredbe PRP, morajo biti vse naložbe vlagatelja v okviru iste vloge končane
pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo.

Kot dokončanje naložbe se štejejo:
Št.

Naložba

Dokazilo o zaključku

1

Naložba v novogradnjo oziroma rekonstrukcijo
zahtevnih in manj zahtevnih objektov, po predpisih
o graditvi objektov.

Uporabno dovoljenje

2

Naložbe v novogradnjo enostavnih in nezahtevnih
objektov, Naložbe v investicijsko vzdrževanje objektov,
po predpisih o graditvi objektov.

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo.
Izjava mora biti podpisana s strani upravičenca, potrjena z žigom
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in podpisana od
kmetijskega svetovalca specialista za posamezna področja, na
katera se naložba nanaša. Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je
pripravila vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo.

3

Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme ter
mobilne opreme v objektih.

Izjava upravičenca o vključitvi opreme v proizvodni proces.
Izjava mora biti podpisana s strani upravičenca, potrjena z žigom
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in podpisana od
kmetijskega svetovalca specialista za posamezna področja na
katera se naložba nanaša. Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je
pripravila vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo.

4

Nakup kmetijskih zemljišč ter Naložbe v ureditev
cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na
kmetijskih gospodarstvih.

Vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine ter vpis oziroma predlog
za vpis služnostne rabe cestne oziroma vodne infrastrukture
v zemljiško knjigo.

(2) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
priložiti naslednja dokazila:
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjeno fotokopijo računov.

2

Dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem
plačilu).

3

Gradbeno situacijo pri gradbenih delih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo
banke o izvršenem plačilu).

4

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.

5

Popis izvedenih del pri postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma za postavitev obor za rejo gojene
divjadi, ki mor abiti potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista za živinorejo.

6

Vsaj tri primerljive ponudbe različnih dobaviteljev oziroma različnih proizvajalcev oziroma izvajalcev del, ki jih mora priložiti
zahtevku za izplačilo.

7

Ustrezne listine, (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k nabavljeni opremi in dokazujejo, da je nabavljena oprema
nova.

8

Ustrezna dokazila o zaključku projekta, ki so opredeljena v drugem odstavku tega podpoglavja.

9

Izjava o skladnosti hleva s standardom za dobro počutje živali in standardom za nitrate, podpisana s strani kmetijskega
svetovalca specialista za živinorejo.

10

Uporabno dovoljenje za objekt, kadar se naložba nanaša na rekonstrukcijo ter investicijsko vzdrževanje objektov oziroma na
nakup opreme v teh objektih in vrednost navedenih naložb presega 50.000 evrov priznane vrednosti naložbe.

11

Dokazila o že prejetih javnih sredstvih.
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(3) Skladno s 17. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, se v primeru
kadar kot vlagatelj nastopa kmetija, morajo
vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na nosilca kmetije. Če je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije davčni
zavezanec.
(4) Skladno z določili 127. člena Uredbe
PRP za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke. Za izplačilo sredstev v tekočem
letu morajo upravičenci zahtevke za izplačilo poslati na ARSKTRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. januarja
do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki, poslani med 6. oktobrom
in 5. decembrom, se zavržejo. Na podlagi
vloženega popolnega zahtevka se sredstva
izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in
nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo
na podlagi vloženega zahtevka, in višino
stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega 3 odstotke, se za razliko
uporabi znižanje zneska glede na 31. člen
Uredbe 1975/2006/ES.
(5) Skladno z določili tretjega odstavka 97. člena, nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
(6) Če je pri predložitvi zahtevka upravičenca za enostavne naložbe prišlo do povečanja vrednosti naložbe preko praga za
enostavne naložbe (50.000 evrov skupne
vrednosti načrtovanih naložb v okviru iste
vloge brez DDV) zaradi dviga cen na trgu,
ki je nastalo v obdobju od vložitve vloge do
predložitve zahtevka za izplačilo sredstev,
potem se šteje, da je zahtevek upravičen
do izplačila podpore, če so izpolnjeni vsi
ostali pogoji za izplačilo sredstev. Kolikor
pa je prišlo do povečanja vrednosti enostavne naložbe preko 50.000 evrov skupne
vrednosti načrtovanih naložb brez DDV, po
krivdi upravičenca (npr. nakup druge kmetijske mehanizacije, ipd.), potem se šteje, da
vloga ne izpolnjuje pogoje javnega razpisa
in ni upravičena do podpore.
(7) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi v primeru naložb v investicijsko vzdrževanje objektov oziroma na
nakup opreme v teh objektih in vrednost
navedenih naložb ne presega 50.000 evrov
priznane vrednosti naložbe, za katere ob
zaključku naložbe k zadnjemu zahtevku za
izplačilo sredstev ni potrebno priložiti uporabnega dovoljenja.
(8) Označevanje projektov: Prejemnik
sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet
let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
Upravičenec mora skladno s 101. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Projekt ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o pravici do sredstev ter mora
biti končan pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Na podlagi izdane odločbe

o odobritvi sredstev vlagatelj vloži največ
dva zahtevka, in sicer:
– en zahtevek v primeru enostavnih naložb ter
– največ dva zahtevka v primeru zahtevnih naložb.
Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka,
mora posamezni zahtevek zajemati posamezen predmet podpore v celoti in mora
predložiti ustrezna dokazila, ki se zahtevajo
glede zaključka tega dela naložbe. Vlagatelju se na tem javnem razpisu odobri samo
ena vloga.
(2) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem javnem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih
pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem
obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb
oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme
uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi.
Kot bistvene spremembe naložbene dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve pro
izvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na
prejeto podporo.
(3) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila
sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik
sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do
31. 3. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo
poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP.
(4) Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma ime podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani MKGP.
(5) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(6) Kmetijsko gospodarstvo, ki je pridobilo sredstva iz naslova tega javnega razpisa,
je dolžno še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki
jo opravlja, v predpisanem roku posredovati
na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce
o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo)
po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev
(1) Vodenje evidenc: Prejemnik sredstev
mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem
razpisom in razpisno dokumentacijo, ter jo
hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu
sredstev.
(2) Zagotavljanje enakega obsega kmetijskih zemljišč: Kmetijsko gospodarstvo vsaj
še 5 let po datumu zadnjega izplačila sredstev ne sme zmanjševati skupnega obsega
kmetijskih zemljišč v uporabi glede na stanje
ob oddaji zadnje zbirne vloge pred oddajo
vloge na javni razpis. Ne glede na določilo prejšnjega stavka je dovoljeno do 10%
zmanjšanje skupnega obsega kmetijskih
zemljišč v uporabi glede na stanje ob oddaji
zadnje zbirne vloge pred oddajo vloge na
javni razpis, ne glede na razlog.
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(3) Oddajanje zbirne vloge: Upravičenec,
ki je pridobil sredstva iz naslova tega javnega razpisa, je dolžan še pet let po zadnjem
izplačilu sredstev v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem
roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene
osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisih, ki določajo
izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.
(4) Vodenje knjigovodstva: Skladno
s 14. točko prvega odstavka 23. člena
Uredbe PRP, mora upravičenec najpozneje
v 30 dneh od izdaje odločbe o pravici do
sredstev začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji in
zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetiji mora spremljati po tej metodologiji in zagotovil obdelavo
teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po
zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega
ukrepa. Če se na kmetijskem gospodarstvu
za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja
gospodarjenje na podlagi knjigovodstva po
dejanskih odhodkih, spremljanje finančnih
rezultatov gospodarjenja po metodologiji
FADN ni potrebno.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
tej uredbi.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih
navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej
uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, lahko za namen naložb v kmetijsko
mehanizacijo upravičenci pridobijo javna
sredstva Republike Slovenije, vendar skupna podpora ne sme presegati najvišje stopnje pomoči iz Priloge 1 k Uredbi Sveta (ES)
št. 1698/2005, in sicer:
– 70% odstotkov priznane vrednosti naložbe za nakup posebne kmetijske mehanizacije namenjene za manjšo porabo dušika
ter za minimalno obdelavo tal, za mlade prevzemnike, katerih kmetijska gospodarstva
ležijo na OMD območjih, območjih Nature
2000 in vodovarstvenih območjih,
– 60% odstotkov priznane vrednosti naložbe za nakup posebne kmetijske mehanizacije namenjene za manjšo porabo dušika
ter za minimalno obdelavo tal, za kmetijska
gospodarstva, ležijo na OMD območjih, območjih Nature 2000 in vodovarstvenih območjih,
– 60% odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe mladih prevzemnikov
kmetij, ki ležijo na OMD območjih, območjih
Nature 2000 in vodovarstvenih območjih,
– 50% odstotkov priznane vrednosti naložbe za nakup posebne kmetijske mehanizacije namenjene za manjšo porabo dušika
ter za minimalno obdelavo tal, na ostalih
območjih,
– 50% odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev,
ki ležijo na OMD območjih, območjih Nature
2000 in vodovarstvenih območjih,
– 50% odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe mladih prevzemnikov
kmetij,
– 40% odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev,
ki ne ležijo na OMD območjih, območjih
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Nature 2000 in vodovarstvenih območjih, za
ostale naložbe ter za ostale upravičence.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s prvim odstavkom 21. člena
Uredbe PRP, so za naložbe iz poglavja III.
Predmet podpore javnega razpisa, upravičeni naslednji stroški:

Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe
1

Stroški nakupa, novogradnje ali obnove nepremičnin, to je gospodarskih
poslopij in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, nakup
pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče računalniške
programske in strojne opreme ter stroški novogradnje ali obnove cestne in
vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter
nakup pripadajoče opreme.

2

Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), prevoz in njihove montaže ali
stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih
del).
Pri izvedbi gradbenih in obrtniških del mora biti popis izvedenih del izdelan
v skladu z projektno dokumentacijo.

3

Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški transporta in montaže.

4

Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene za primarno
kmetijsko pridelavo oziroma opravljanju storitev s kmetijsko mehanizacijo ter
skladiščenje kmetijskih proizvodov in opreme (viličar in druga manipulativna
oprema), nakup računalniške programske opreme ter stroški povezani
z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme in
neposredni stroški izobraževanja).

5

Nakup kmetijskih zemljišč v višini do 10% vrednosti celotne naložbe.

6

Stroški postavitve pašnikov, nakup materiala in pripadajoče opreme za
nadzorovano pašo domačih živali oziroma stroški postavitve obor, nakup
materiala in pripadajoče opreme za rejo gojene divjadi.

7

Stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskem gospodarstvu.

8

Stroški ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih
gospodarstvih.

9

Prispevek v naravi.

10

Stroški, povezani z vodenjem kmetijskega gospodarstva ter nakupom
pripadajoče računalniške programske in strojne opreme.

Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi
naložbe uveljavljati višje priznane stroške
(+10%) iz naslova učinkovite rabe
energije, mora priložiti elaborat gradbene
fizike-toplotne zaščite z Izkazom
toplotnih karakteristik stavbe, ki ga izdela
pooblaščeni odgovorni projektant.

Sem sodijo: zemeljska dela, odstranitev
kamnitih osamelcev in krčenje grmičevja.

Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v višini do 10 odstotkov upravičenih stroškov naložb iz
naslova tega javnega razpisa:
1

Priprava vloge in poslovnega načrta.

2

Stroški pridobitve gradbene, tehnične ali projektne dokumentacije ter stroški
nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.
(2) Seznam stroškov: Podrobnejši seznam upravičenih stroškov se objavi v okviru razpisne dokumentacije k temu javnemu
razpisu.
(3) Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb:
1. Kolikor vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje tudi splošne stroške, v okviru dovoljenih vrednosti upravičenih stroškov naložbe, mora vlogi priložiti kopije računov in
dokazil o plačilu računov.
2. Ne glede na določilo iz prejšnje točke, se priznajo stroški nadzora nad izvedbo
gradbenih in obrtniških del, nastali po vložitvi vloge.
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3. Splošni stroški se lahko odobrijo le
kolikor vlagatelj predloži zahtevana dokazila
in le v delu priznanih vrednosti.
(4) Skladno z drugim odstavkom 21. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom
začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti
na račun morebitnih dodeljenih sredstev. Ne
glede na to, pa se je v primeru prispevka
v naravi v obliki zagotavljanja lastnega lesa
vlagatelja, posek lesa lahko izvršil pred datumom objave javnega razpisa.
(5) Skladno s četrtim odstavkom 21. člena Uredbe PRP, se kot ena naložba se štejejo vsi istovrstni upravičeni stroški, ki se
nanašajo na isto naložbo s seznama naložb
iz drugega odstavka prejšnjega člena. Ne
glede na to, pa se pri nakupu kmetijske
mehanizacije in strojne opreme, vsak posamezen stroj obravnava kot posamezna
naložba.
(6) Skladno s petim odstavkom 21. člena
Uredbe PRP, so do nakupa nepremičnin, razen nakupa kmetijskih zemljišč, upravičeni
le mladi prevzemniki, ki so nakup nepremičnine opredelili v poslovnem načrtu v vlogi za pridobitev pomoči iz ukrepa Pomoč
mladim prevzemnikom kmetij po nacionalni
shemi državnih pomoči, na podlagi Uredbe
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07
in 45/08 – ZKme-1) ter Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 73/08 in 17/09) ali na podlagi Uredbe PRP. Nakup nepremičnin se šteje kot
upravičen strošek samo, če nakupna cena
nepremičnine ne presega ocenjene tržne
vrednosti.
(7) Skladno s šestim odstavkom 21. člena Uredbe PRP, se kot začetek izvedbe
naložbe šteje prevzem katerekoli obveznosti
upravičenca na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
(8) Pri izvedbi naložbe se kot upravičen strošek prizna tudi prispevek v naravi
upravičenca skladno s 54. členom Uredbe
1974/2006/ES:
1. Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, se
lahko prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi (nudenje blaga ali storitev,
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto
z računi ali enakovrednimi dokumenti) štejejo za upravičene izdatke, če so izpolnjeni
določeni pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje
opreme ali surovin (les) ali neplačanega
prostovoljnega dela,
– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. Javni izdatki, ki jih sofinancira EKSRP
in ki prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, ob zaključku aktivnosti ne
smejo preseči skupnih upravičenih izdatkov
(brez prispevkov v naravi). To pomeni, da
stroški, dokazljivi z računi, ne smejo biti nižji
od stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi.
3. Vlagatelju se kot upravičen strošek prizna lastni les kot prispevek v naravi, če ima
za posekani les pridobljeno odločbo Zavoda
za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves in sicer v višini tržne cene, ki
velja za navedeno vrsta lesa.
4. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
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časa ter običajne urne ali dnevne postavke
za opravljeno delo, po normativih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ne glede na
to, pa se na 1 PDM ne prizna več kot 14.000
EUR vrednosti za opravljeno lastno (ročno
in strojno) delo v obdobju 12 mesecev.
5. Ne glede na določila predhodne točke,
pa prispevek v naravi v obliki lastnega dela
ne sme presegati naslednjih vrednosti:
– do vključno 10% upravičenih stroškov
pri naložbah v novogradnjo ali rekonstrukcijo objektov oziroma v primeru investicijsko
vzdrževalnih del na teh objektih,
– do vključno 20% upravičenih stroškov
pri naložbah v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi,
– do vključno 50% upravičenih stroškov
pri lastni izdelavi čebeljih panjev oziroma
plemenilnikov.
6. Kadar gre za kmetije, se strošek opravljenega dela prizna kot neplačano prostovoljno delo nosilca kmetije in drugih članov
kmetije, če nosilec kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za izplačilo priloži izjavo,
da so bila dela izvedena v skladu s predloženim predračunom ter če je bil za opravljeno delo izveden neodvisni nadzor. Poleg
tega obseg prispevka v naravi nosilca kmetije ali drugih članov kmetije ne sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu
PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil v vlogi
oziroma v poslovnem načrtu.
7. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v dokumentaciji k temu javnemu razpisu, v okviru seznama opravičljivih
stroškov.
(9) Poleg neupravičenih stroškov iz
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se
podpora ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– nakup rabljene opreme in rabljene
kmetijske mehanizacije,
– naložbe/aktivnosti zunaj območja Republike Slovenije,
– naložbe v gradnjo začasnih objektov
skladno s predpisi o graditvi objektov,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške,
– stroške promocije,
– naložbe v stroje, opremo in prostore za
rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano naložbo,
– stroške garancij,
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo predpisi o tržnih ureditvah,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepe
za preprečevanje bolezni živali,
– preproste nadomestne naložbe.
(10) Kot preproste nadomestne naložbe
se štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo obstoječo zgradbo ali njeno pripadajočo
opremo z novo, posodobljeno zgradbo ali
njeno pripadajočo opremo, brez povečanja
proizvodne zmogljivosti za najmanj 25% ali
brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Kaj se šteje
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za temeljno spreminjanje vključene narave proizvodnje ali tehnologije je določeno
v podpoglavja IV/2. javnega razpisa. Za nadomestno naložbo se ne štejejo naložbe
v rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje
gospodarskih poslopij, ter nakup kmetijske
mehanizacije in strojne opreme.
(11) DDV ni upravičen strošek.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 24. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
(2) Skladno z drugim odstavkom 99. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za
izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015
(Uradni list RS, št. 87/09), dodatnih 10 odstotnih točk pridobijo vloge, če je predmet
podpore:
– naložba v učinkovito rabo energije in
obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva- naložba v proizvodnja
bioplina z uporabo organskih odpadkov.
(3) Vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo
ocenjene na podlagi naslednjih meril:

Merila

Najvišje možno število točk
Fizične osebe

Pravne osebe

I. Ekonomski vidik naložbe

80

92

1. Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela (velja
za fizične osebe) / Poslovna uspešnost v zadnjem letu pred naložbo (velja za pravne
osebe)

20

20

2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave:

8

15

3. Intenzivnost obravnavane naložbe (skupna vrednost naložbe/PDM)

12

12

4. Odvisnost KMG od proračunskih plačil (neposredna in izravnalna plačila)

5

5

5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 121 v obdobju 2007–2013

15

15

6. Razmerje med višino naložbe in letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti (enostavne
n.) / Racionalnost porabe javnih sredstev (zahtevne n.)

15

15

7. Vrsta zavarovanja vlagatelja (kmetije), število zaposlenih (s.p. posameznik) /
Inovativnost in razvoj podjetij (pravne osebe)

5

10

II. Družbeno socialni vidik naložbe

17

5

1. Izobrazba vlagatelja (velja samo za fizične osebe)

10

/

2. Starost vlagatelja (velja za fizične osebe)/ Socialni vidik podjetja (velja za pravne
osebe)

5

5

3. Spol vlagatelja (velja samo za fizične osebe)

2

/

III. Regionalni vidik naložbe

20

20

1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij, glede na indeks
razvojne ogroženosti

5

5

2. Območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS

5

5

3. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej navedenih območjih

5

5

4. Težavnostne razmere za kmetovanje

5

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

5

5

1. Kakovost proizvodov in varnost živil

5

5

V. Naravovarstveni vidik naložbe

5

5

1. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu

5

5

VI. Vrsta naložbe

18

18

1. Vrsta naložbe

10

10

2. Novi izzivi

8

8

Skupaj I–VI

145

145

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji

15

15

Lokacija navedenih naložb se nanaša na območju Pomurske regije

15

15

SKUPAJ

160

160
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(4) Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge. Ocenitve znotraj posameznih meril se
ne seštevajo, razen pri merilu št. VI.2 Novi
izzivi. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, predvsem:
prijavnega obrazca, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in
ustreznih dokazil.
(5) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis znaša 32 točk, od tega vsaj
20 točk iz naslova ekonomskih meril pri fizičnih osebah oziroma vsaj 23 točk pri pravnih
osebah. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih dokazil
in podatkov oziroma so podatki nepravilni,
se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med
vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk,
ločeno za Namen A oziroma Namen B tega
javnega razpisa.
(6). Sredstva se dodeljujejo do porabe
sredstev na podlagi ponderiranja popolnih
vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, ločeno za Namen A oziroma Namen B tega
javnega razpisa.
VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji
(1) Skladno s četrtim odstavkom 97. člena Uredbe PRP, se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore:
1. Skladno s prvim odstavkom 25. člena
Uredbe PRP, znaša najvišja stopnja pomoči
od 40 do vključno 60 odstotkov priznane
vrednosti naložbe, in sicer:
a) kadar je upravičenec, ki uveljavlja
podporo mladi kmet, znaša delež sofinanciranja:
– do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, območjih Natura 2000
in vodovarstvenih območjih (v nadaljnjem
besedilu: posebna območja),
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na ostalih območjih;
b) kadar upravičenec, ki uveljavlja podporo, ni mladi kmet, znaša delež sofinanciranja:
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na posebnih območjih,
– do vključno 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na ostalih območjih.
2. Če je skladno z drugim odstavkom
25. člena Uredbe PRP, naložba namenjena
prednostnim nalogam iz 16.a člena Uredbe
1698/2005/ES, znaša najvišja stopnja pomoči od 50 do vključno 70 odstotkov priznane vrednosti naložbe in sicer:
a) kadar je upravičenec, ki uveljavlja
podporo mladi kmet, znaša delež sofinanciranja:
– do vključno 70 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, območjih Natura 2000
in vodovarstvenih območjih (v nadaljnjem
besedilu: posebna območja),
– do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na ostalih območjih;
b) kadar upravičenec, ki uveljavlja podporo ni mladi kmet, znaša delež sofinanciranja:

– do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so na posebnih območjih,
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na ostalih območjih.
3. Pri nakupu kmetijske mehanizacije,
skladno s tretjim odstavkom 25. člena Uredbe PRP, znaša delež podpore od 30 do
vključno 40 odstotkov priznane vrednosti
naložbe, in sicer:
– do vključno 40 odstotkov priznane vrednosti nakupa kmetijske mehanizacije za
gorsko višinska kmetijska gospodarstva, ki
se vodijo v seznamu MKGP gorsko višinskih
kmetijskih gospodarstev,
– do vključno 30 odstotkov priznane vrednosti nakupa kmetijske mehanizacije za
ostala kmetijska gospodarstva.
4. Pri nakupu kmetijske mehanizacije,
namenjene bolj učinkoviti rabi dušika ter za
minimalno obdelavo tal, skladno s četrtim
odstavkom 25. člena Uredbe PRP znaša delež podpore od 40 do vključno 50 odstotkov
priznane vrednosti naložbe, in sicer:
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti nakupa posebne kmetijske mehanizacije namenjene bolj učinkoviti rabi dušika
ter za minimalno obdelavo tal za gorsko
višinska kmetijska gospodarstva,
– do vključno 40 odstotkov priznane vrednosti nakupa kmetijske mehanizacije namenjene bolj učinkoviti rabi dušika ter za
minimalno obdelavo tal za ostala kmetijska
gospodarstva.
(3) Skladno s petim odstavkom 25. člena
Uredbe PRP, je najmanjši znesek dodeljene podpore 3.500 eurov na vlogo. Najvišji
znesek dodeljene podpore je do 1.500.000
eurov na vlogo. Kmetijsko gospodarstvo
lahko v celotnem programskem obdobju
2007–2013 iz naslova tega poglavja pridobi
največ do 3.000.000 eurov podpore.
2. Specifični finančni pogoji
Skladno s šestim odstavkom 25. člena
Uredbe PRP, se pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev upošteva najvišja
priznana vrednost na enoto upravičenega
stroška za posamezno vrsto naložbe, ki je
opredeljena v Seznamu upravičenih stroškov, kot Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji.
3. Podrobnejši finančni pogoji
(1) Pri izvedbi naložb v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali
oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi, mora biti popis izvedenih del za navedene naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista za živinorejo.
(2) V primerih, ko za posamezne vrste
naložb, ki so navedene v seznamu opravičljivih stroškov in za katere niso opredeljene najvišje priznane vrednosti na enoto,
mora vlagatelj pridobiti vsaj tri primerljive
ponudbe različnih proizvajalcev oziroma izvajalcev del, ki jih mora priložiti zahtevku
za izplačilo.
(3) Kadar gre za nakup opreme v objektih, kmetijske mehanizacije in druge strojne
opreme, mora biti nabavljena oprema nova.
Šteje se, da je navedena oprema nova, če
je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, kar
mora biti razvidno iz ustreznih listin (garancijski list, servisna knjiga ipd.), ki sodijo k tej
opremi in jih mora vlagatelj priložiti zahtevku
za izplačilo.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
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(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) Povabilo k oddaji vloge
b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
c) Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog
d) Prijavni obrazec z dokazili
Priloga št. 1.: Seznam upravičenih stroškov
Priloga št. 2: Navodila za izdelavo poslovnega načrta (velja samo za zahtevne
naložbe)
Ostale priloge: podrobnejša navodila za
izpolnjevanje e-prijavnega obrazca (vključno z razlago temeljnih pojmov), priročnik za
obveščanje, seznam minimalnih standardov
Skupnosti za posamezno vrsto navedenih
naložb iz poglavja III. tega javnega razpisa,
seznam kmetijskih proizvodov).
(2) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na informacijskih točkah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 95. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
in sicer od 19. 6. 2010 pa do vključno 31. 8.
2010, do 24. ure.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije, dostopne
na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici
vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
prijavlja, kot to določa tretji odstavek 95. člena Uredbe PRP:
»Ne odpiraj – Vloga na 1. javni razpis
za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 za leto 2010, za naložbe
kmetijskih gospodarstev na področju živinoreje in medu«. Enostavne naložbe/zahtevne
naložbe (obkroži)
Na ovojnico napišite KMG-MID številko
vašega kmetijskega gospodarstva ter ime,
priimek in naslov nosilca kmetijskega gospodarstva.
(3) Skladno z 98. členom Uredbe PRP
se lahko prijavni obrazec izpolni tudi v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. V tem primeru
se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan
v elektronski sistem, ne šteje za vlogo. Za
popolno vlogo se šteje natisnjen prijavni
obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj s pravilno izpolnjenimi sestavnimi deli
vloge, v skladu s prvim in tretjim odstavkom
92. in 95. člena Uredbe PRP. Podrobnejša
navodila o izpolnjevanju prijavnega obrazca v elektronski sistem bodo najkasneje do
19. 6. 2010 objavljena na spletnih straneh
ARSKTRP in MKGP.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen
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v XXIV. poglavju Uredbe PRP, ločeno za
Namen A oziroma Namen B tega javnega
razpisa
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 92. člena te uredbe, kot je določen za vložitev vloge, na naslov:
»Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in
obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES.
S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in 102. členom Uredbe PRP.
Skladno s 54. členom Zakona o kmetijstvu
stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov iz
odločbe o pravici do sredstev zaprosi za
spremembo obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za vsako finančno, vsebinsko
oziroma časovno spremembo predhodno
pridobiti soglasje s strani ARSKTRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe
PRP:
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter
v primeru določil iz drugega, četrtega in petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja
za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja
z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od
dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za
izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni
od poteka roka za izpolnitev obveznosti
izda odločbo, s katero zahteva vračilo že
izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
– če stranka zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju
podeželja zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih
dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok,
če bi bile s to spremembo obveznosti izpol-
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njene vse zahteve iz predpisov in javnega
razpisa ter dosežen namen, za katerega
je bila dodeljena pravica do sredstev, ob
smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1,
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo
sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in
ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne
glede na spremembo rokov izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka za ta javni razpis,
na katere upravičenec ni mogel dejavno
vplivati, se štejejo naslednji razlogi: neugodne vremenske razmere, zamude pri dobavi kmetijske mehanizacije in strojne ter
transportne opreme, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni
potek naložbe, smrt ali dolgotrajna delovna
nezmožnost člana kmetije, ki predstavlja
vsaj 0,5 PDM.
(4) Kadar prejemnik sredstev uporablja
predmet podpore v nasprotju z namenom,
za katerega so mu bila dodeljena, ali ne
izpolnjuje zahtev iz Uredbe PRP in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega podpoglavja prejemniku sredstev ni treba vrniti
vseh že pridobljenih sredstev v primerih
višje sile ali izrednih okoliščin, določenih
v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES.
(7) Po določilih 47. člena Uredbe
1974/2006/ES se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin:
(a) dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
(b) razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
(c) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
(d) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
(e) kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del;
(f) smrt prejemnika sredstev (velja za
fizične osebe).
(8) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(9) Če se v obdobju, za katerega je bila
prevzeta obveznost kot pogoj za odobritev
pomoči, na drugo osebo prenese celotno
kmetijsko gospodarstvo upravičenca ali le

njegov del, ta druga oseba lahko prevzame
obveznost za preostanek obdobja. Če oseba obveznosti ne prevzame, upravičenec
povrne izplačano pomoč.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-4059/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 40/10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami
o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (UL
L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti
v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str.
74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 484/2009 z dne 9. junija 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede
izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za
razvoj podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6.
2009, str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1975/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga
je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI
2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007,
zadnjič spremenjenega dne 17. 12. 2009
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013)
objavlja,
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2. javni razpis
za ukrep posodabljanje kmetijskih
gospodarstev – ukrep 121 za leto 2010,
za naložbe na področju novih izzivov
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru
PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvam na nove
izzive v kmetijstvu.

Vrsta naložbe:

Skladno s tretjim odstavkom 20. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb podpora
dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:
enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega
50.000 eurov brez DDV (Namen A),
zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 eurov brez DDV
(Namen B).

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.537.778 EUR. Sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
7.684.000,20 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
853.777,80 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Stopnja pomoči znaša od 40% do 70% upravičenih stroškov, od tega znaša delež
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 90%, delež Republike Slovenije pa
10%.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od dne 19. 6. 2010 do vključno dne 31. 8. 2010

Obdobje upravičenosti stroškov

Skladno z drugim in tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP, so do podpore upravičeni
stroški naložb, ki so nastali:
a) od datuma zaprtja javnega razpisa do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6.
2015. To velja za naložbe v novogradnjo zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov in
nakupa opreme v teh objektih, po predpisih o graditvi objektov,
b) od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do dokončanja naložbe oziroma
najpozneje do 30. 6. 2015. To velja za vse ostale vrste naložb, tudi v primeru naložb
v nakup opreme v objektih, kadar je nakup opreme v objektih samostojna naložba.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in
povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem
prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.
Skladno s 5. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe, mora kmetijsko gospodarstvo
z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:
uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti, za
izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu;
stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.
Skladno s 6. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek naložbe
k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden iz vloge (enostavne naložbe)
oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne naložbe)

Informacije o razpisu:

INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
Tel. 01/580-77-92, Faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS (ali: Zavoda za gozdove Slovenije)
INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim in petim odstavkom
20. člena Uredbe PRP so predmet podpore
naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga
I k Pogodbi1, ter naložbam, namenjenim izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo in
so namenjene prednostnim nalogam iz točk
(a), (b) in (c) in (e) prvega odstavka 16.a
člena Uredbe 1698/2005/ES, za naslednje
vrste aktivnosti:
1
Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. marca 1957 (11957E).
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1. naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti uporabe dušikovega gnojila:
– naložbe v samostojna skladišča za živinska gnojila ter nakup hlevske opreme
namenjene izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil;
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi dušika
ter minimalni obdelavi tal;
2. proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov;
3. naložbe v preventivne mehanizme proti škodljivim učinkom podnebnih razmer:
– naložbe v nakup in postavitev mrež
proti toči,
– naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;
4. naložbe v tehnologije za varčevanje
z vodo in shranjevanje vode:
– naložbe v namakalno infrastrukturo na
kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi
namakalna oprema, ki je lahko samostojna
naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih
virov;
– naložbe v izgradnjo vodohranov in zajetij.
(2) Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh MKGP
in ARSKTRP.
(3) Skladno s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe PRP se za namen izvajanja ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
kot mladi prevzemnik šteje upravičenec, ki
je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije po nacionalni shemi državnih pomoči, na podlagi Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08 – ZKme1) ter Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in
17/09) ali na podlagi Uredbe PRP (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik).
III. Vlagatelji
(1) Skladno z 22. členom Uredbe PRP so
vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo
storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju
Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.
(2) Skladno z osmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče na ozemlju
Republike Slovenije, vlagatelj, ki je pravna
oseba, pa mora imeti dejavnost registrirano
na ozemlju Republike Slovenije. Prav tako
mora biti vlagatelj (velja za pravne osebe in
samostojne podjetnike posameznike), skladno s 16. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, registriran za opravljanje
kmetijske dejavnosti, za katero uveljavlja
podporo.
IV. Pogoji in obveznosti
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače
določeno. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji, skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe PRP
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
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razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni, resnični in točni.
(2) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
(3) Skladno s sedmim odstavkom
101. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj
za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(4) Skladno s 15. točko prvega odstavka 23. člena, vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
a) če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
b) če je vlagatelj kmetija, mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva poravnane
vse obveznosti do države.
Naložba:
(1) Skladno z določili 2. točke prvega
odstavka 23. člena Uredbe PRP, mora naložba mora prispevati k izboljšanju splošne
učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, ki
je vezana na gospodarsko vitalnost kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje
posebnih ciljev ukrepa.
a) Podpora je namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki že ob predložitvi vloge
ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren
bruto prihodek se šteje prihodek v višini
1 bruto minimalne plače na zaposlenega
v letu pred letom objave javnega razpisa, ki
je v letu 2009 znašala 7.111,48 EUR. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na
dva načina in sicer z dejanskim prihodkom
v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in s pokritjem
za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega
knjigovodstva.
b) Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev manj kot
eno leto od dneva objave javnega razpisa,
mora ustvariti primeren bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti (velja za pravne osebe
ali s.p.) oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na enoto
vloženega dela, najpozneje ob dokončanju
naložbe.
c) Če kmetijsko gospodarstvo mladega prevzemnika ob predložitvi vloge še ne
opravlja kmetijske dejavnosti oziroma če se
je mladi prevzemnik vpisal v register kmetijskih gospodarstev po predpisanem roku za
oddajo zbirne vloge, mora ustvariti primeren
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega
dela, najpozneje ob dokončanju naložbe.
d) Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb (Poglavje 4. Utemeljitev naložbe),
oziroma iz poslovnega načrta (Poglavje IV.
Utemeljitev naložbe) v primeru zahtevnih
naložb.
e) Pri zahtevnih naložbah mora vlagatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da
je naložba ekonomsko upravičena, če je
kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili,
ki so objavljena na spletnih straneh MKGP
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, in
sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj

za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
f) Kmetijsko gospodarstvo mora imeti
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
že ob predložitvi vloge na javni razpis vsaj
1 stalno zaposleno osebo za polni delovni
čas (velja za pravne osebe in samostojne
podjetnike posameznike).
g) Kadar kot kmetijsko gospodarstvo
nastopa kmetija, planina ali skupni pašnik,
mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati
obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti
vsaj v višini 1 polne delovne moči, od tega
vsaj 0,5 PDM iz naslova opravljanja kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetijsko
gospodarstvo dosega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost letnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja vsaj
3.555,74 EUR. K osnovni kmetijski dejavnosti se šteje tudi kmetijska dejavnost, ki jo
kmet opravlja kot dopolnilno dejavnost na
kmetijah. To mora biti razvidno iz prijavnega
obrazca v primeru enostavnih naložb, oziroma iz poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb.
(2) Skladno s točko g) 2. točke prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, morajo
vlagatelji izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
a) Pri izračunu obsega dela upoštevamo
lastno in najeto delovno silo na kmetijskem
gospodarstvu.
b) Pri opredelitvi lastne delovne sile pri
pravnih osebah in samostojnih podjetnikih
posameznikih se upošteva samo osebe, ki
so zaposlene pri nosilcu kmetijskega gospodarstva. Pri opredelitvi najete delovne sile,
velja za 1 PDM oseba v aktivni življenjski
dobi, ki ima za delo na kmetijskem gospodarstvu urejeno delovno razmerje za polni
delovni čas. Pri izračunu občasno najete
delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800 delovnih ur letno.
c) Pri opredelitvi lastne delovne sile na
kmetiji se upošteva smo tiste osebe, ki so
člani kmetije. To pomeni, da morajo biti člani
enega ali več gospodinjstev, ki so prijavljena
v okviru te kmetije in so vpisani v registru
kmetijskih gospodarstev. Za 1 PDM velja
oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj s 1.800 delovnimi
urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po
navedenih statusih in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); ostali člani kmetije (0,5 PDM). Pri opredelitvi najete
delovne sile, velja za 1 PDM oseba v aktivni
življenjski dobi, ki ima za delo na kmetiji urejeno delovno razmerje za polni delovni čas.
Pri izračunu občasno najete delovne sile
se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800
delovnih ur letno.
d) Pri opredelitvi lastne delovne sile na
skupnem pašniku in planini se upošteva
samo tiste osebe, ki so člani kmetijskega
gospodarstva. To mora biti razvidno iz statuta skupnega pašnika oziroma planine, iz
statuta registrirane agrarne skupnosti ali pa
iz overovljene pogodbe med člani skupnega
pašnika oziroma planine. Pri izračunu dela
članov kmetijskega gospodarstva se upošteva, da 1 PDM predstavlja 1.800 delovnih
ur letno, kar mora biti razvidno iz potrjenega
letnega plana dela, pašnega reda ali drugega enakovrednega dokumenta.
(3) Zaprtost finančne konstrukcije: Skladno z določili prvega odstavka 101. člena
Uredbe PRP, mora biti iz prijavnega obraz-
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ca, iz tabele »6.1 Celotna vrednost projekta«, razvidna zaprtost finančne konstrukcije
za priznani in nepriznani del naložbe.
(4) Izpolnjevanje standardov evropske
skupnosti: Skladno s točko b prvega odstavka 26. člena Uredbe 1698/2005/ES
mora biti naložba usklajena s standardi
Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo. Seznam minimalnih standardov Skupnosti za
posamezno vrsto navedenih naložb iz poglavja III. tega javnega razpisa, je objavljen
na spletnih straneh: www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si. Mladim prevzemnikom,
ki prejmejo podporo po ukrepu iz 22. člena
Uredbe 1698/29005/ES, se podpora lahko
dodeli tudi za naložbe za usposobitev za
izpolnjevanje obstoječih standardov Skupnosti.
(5) Gradnja objektov: Skladno z določili
8. točke prvega odstavka 23. člena Uredbe
PRP, morajo biti gradbena dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne
dediščine in varstvo okolja.
(6) Dokazila o lastništvu oziroma najemu:
Če vlagatelj (razen za kmetije, kjer so
solastniki oziroma lastniki nepremičnin člani kmetije) skladno z 9. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP kandidira za
pridobitev sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja za
mreže proti toči), ki niso v njegovi lasti, potem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo
o najemu nepremičnine za obdobje najmanj
10 let po končani naložbi;
– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov
k naložbi.
(7) Če vlagatelj, skladno z 12. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, kandidira za pridobitev sredstev samo za del
naložbe, morajo biti iz priložene dokumentacije razvidni:
(a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
(b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
(c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del
in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis v primeru fazne gradnje.
(8) Če vlagatelj, skladno s 13. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, kandidira za pridobitev sredstev za naložbe
v novogradnje oziroma prenovo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih,
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh
skupnih stroškov nakupa, gradnje oziroma
prenove celotnega objekta (skupni prostori,
streha, fasada, ipd.), kot upravičeni stroški
priznajo le stroški, ki so predmet podpore po
tem javnem razpisu in v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno površino objekta,
ki jo ti prostori zasedajo. Merilo za izračun
opravičljivega stroška je neto tlorisna površina objekta pri enoetažnem objektu oziroma neto tlorisa površina pritličja pri dvo ali
večetažnem objektu. Ne glede na to, pa
zgornje priznane vrednosti po posameznih
vrstah objektov oziroma prostorov ne smejo
presegati mejnih vrednosti na enoto, ki so
določene v razpisni dokumentaciji (GVŽ, m3,
ipd.).
2. Podrobnejši pogoji glede na posamezno vrsto upravičenih naložb oziroma sektor
primarne kmetijske pridelave, skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe PRP

Naložba
a) Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme
1. V okviru tega javnega razpisa bodo
lahko vlagatelji pridobili podporo samo za
nakup kmetijske mehanizacije in strojne
opreme, ki je namenjena manjši porabi dušika ter za minimalno obdelavo tal. Seznam
te mehanizacije in njenih zgornjih priznanih
vrednosti je naveden v Seznamu upravičenih stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni
dokumentaciji.
2. Kmetijska mehanizacija in strojna
oprema, ki je ni na seznamu iz prejšnje točke, ni upravičena do podpore v okviru tega
javnega razpisa.
b) Naložbe v namakalno infrastrukturo
za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti,
v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja
samostojno naložbo
1. Vlagatelj mora razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za rabo vode
za namakanje kmetijskega zemljišča, ki se
nanaša na namakalni sistem. Kolikor se naložba nanaša na nakup namakalne opreme, ki je namenjena za rabo na velikem
(državnem) namakalnem sistemu, potem
mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim
dovoljenjem za rabo vode najkasneje do
zaključka naložbe.
2. Kadar gre za zamenjavo namakalne
opreme, mora nova oprema za namakanje zagotavljati najmanj 25% manjšo porabo vode na enoto površine oziroma na
vrsto kulture, kar mora biti razvidno iz tehnične specifikacije namakalne opreme, ki je
predmet podpore. Kolikor naložba v novo
opremo za namakanje terja tudi spremembo obstoječega namakalnega sistema, se
ti dodatni stroški priznajo le, če so v skladu
s predloženim predračunom.
3. Prispevek v naravi vlagatelja pri postavitvi namakalne opreme v obliki lastnega
(neplačanega oziroma prostovoljnega) dela
vlagatelja se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski
svetovalec specialist za sadjarstvo, oziroma
vinogradništvo. To mora biti razvidno iz popisa izvedenih del (potrjen z žigom Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije in podpisan
od kmetijskega svetovalca specialista, ki
je opravil nadzor) in skladno z normativi,
kot so opredeljeni v Seznamu opravičljivih
stroškov, ki je Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji.
c) Ureditev cestne in vodne infrastrukture, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v izgradnjo vodohranov ali zajetij, ki ležijo
na območju kmetijskega gospodarstva.
2. Ne glede na določilo iz prejšnje točke
tega poglavja pa se kot upravičeni strošek
prizna tudi naložbe v izgradnjo vodohranov
ali zajetij, ki ležijo na drugem kmetijskem
gospodarstvu, kolikor so namenjeni za služnostno uporabo kmetijskega gospodarstva,
vendar pa pod naslednjimi pogoji:
– pridobljeno mora biti soglasje lastnika
tega zemljišča za služnostno uporabo vodovodne infrastrukture in
– služnost uporabe vodovodne infrastrukture v korist vsakokratnega lastnika
gospodujoče nepremičnine, mora biti vpisana v zemljiško knjigo oziroma mora biti
podan predlog za vpis v zemljiško knjigo,
najkasneje do zaključka naložbe.
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3. Javna vodovodna infrastruktura ni
predmet podpore po tem ukrepu.
d) Naložbe, namenjene učinkoviti rabi
energije ter uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v uporabo obnovljivih virov energije (bio
plin) na kmetijskih gospodarstvih za potrebe
kmetijskega gospodarstva, od tega se mora
vsa rabe energije nanašati neposredno na
lastno primarno kmetijsko pridelavo.
2. Naložbe namenjene prodaji pro
izvedene energije iz obnovljivih virov energije niso predmet podpore po tem javnem
razpisu. Kolikor bi bilo ugotovljeno, da vlagatelj pred potekom petih let po zadnjem izplačilu sredstev del proizvedene energije iz
obnovljivih virov prodaja drugim, mora vrniti
vsa prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi,
od dneva izplačila do dneva vračila.
e) Nakup in postavitev mrež proti toči
1. Vlagatelj mora predložiti načrt trajnega
nasada, s tehničnimi rešitvami in popisom
del in materiala ter skico trajnega nasada
na orto foto posnetku GERKa trajnega nasada oziroma skico kmetijskega zemljišča
na orto foto posnetku GERKa na katerega
se naložba v nakup in postavitev mrež proti
toči nanaša.
2. Ob zaključku naložbe mora biti mreža
proti toči, vključno s podatki o nasadu na
katerega se nanaša, v skladu s predpisom,
ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
v evidenco GERK.
3. Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah v postavitev mrež proti toči v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist
za sadjarstvo, vinogradništvo oziroma vrtnarstvo. To mora biti razvidno iz popisa
izvedenih del (potrjen z žigom Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije in podpisan
od kmetijskega svetovalca specialista, ki
je opravil nadzor) in skladno z normativi,
kot so opredeljeni v Seznamu opravičljivih
stroškov, ki je Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji.
f) Naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo
1. Vlagatelj mora razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za rabo vode
za namakanje kmetijskega zemljišča ter
s pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja kmetijskega zemljišča, na katerem bo
postavljen rastlinjak.
2. Kadar gre za zamenjavo namakalne
opreme v rastlinjaku, mora nova oprema za
namakanje zagotavljati najmanj 25% manjšo porabo vode na enoto površine oziroma
na vrsto kulture kar mora biti razvidno iz
tehnične specifikacije namakalne opreme,
ki je predmet podpore.
g) Naložbe na področju živinoreje
1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob predložitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih
površin za porabo živalskih izločkov v skladu z predpisom o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma
ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali.
Obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri
gnojenju z živinskimi gnojili ne sme presegati 170 kg letnega vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno obremenitev GVŽ/ha. Pri
preračunu količine hranil v živinskih gnojilih,
ki se pridobijo na leto pri reji posamezne
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vrste domačih živali se upošteva tabele iz
priloge k predpisu o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma ima
zagotovljen odkup izločkov rejnih živali.
2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo
z naložbo povečuje obseg živinorejske pro
izvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob
zaključku naložbe ne bo presegel obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega
vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno
obremenitev GVŽ/ha.
h) Naložbe na področju rastlinske pridelave
1. Kadar gre za naložbe na področju
pridelave semena in semenskega materiala
kmetijskih rastlin se podpirajo samo naložbe

v pridelavo certificiranega semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
Skladno s tretjim odstavkom 101. člena
Uredbe PRP, projekt ne sme biti zaključen
pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo
sredstev
(1). Skladno s sedmim odstavkom
21. člena Uredbe PRP, morajo biti vse naložbe vlagatelja v okviru iste vloge končane
pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo.

Kot dokončanje naložbe se štejejo:
Št.

Naložba

Dokazilo o zaključku

1

Naložba v novogradnjo oziroma rekonstrukcijo
zahtevnih in manj zahtevnih objektov, po predpisih
o graditvi objektov.

Uporabno dovoljenje.

2

Naložbe v novogradnjo enostavnih in nezahtevnih
objektov, Naložbe v investicijsko vzdrževanje objektov,
po predpisih o graditvi objektov.

Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo.
Izjava mora biti podpisana s strani upravičenca, potrjena z žigom
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in podpisana od
kmetijskega svetovalca specialista za posamezna področja, na
katera se naložba nanaša. Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je
pripravila vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo.

3

Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme ter
mobilne opreme v objektih.

Izjava upravičenca o vključitvi opreme v proizvodni proces.
Izjava mora biti podpisana s strani upravičenca, potrjena z žigom
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in podpisana od
kmetijskega svetovalca specialista za posamezna področja na
katera se naložba nanaša. Izjave ne sme potrditi ista oseba, ki je
pripravila vlogo oziroma poslovni načrt za to naložbo.

4

Nakup in postavitev mrež proti toči.

Vpis mreže proti toči v register kmetijskih gospodarstev.

5

Naložbe v ureditev cestne in vodne oziroma
vodovodne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih.

Vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine ter vpis oziroma predlog
za vpis služnostne rabe vodovodne infrastrukture v zemljiško knjigo.

(2) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
priložiti naslednja dokazila:
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Originalni izvodi računov, ki se upravičencu ne vračajo ali overjeno fotokopijo računov. K računom o nakupu kmetijske
mehanizacije in strojne opreme ter opreme v objektih je potrebno priložiti tudi specifikacije računov z oznakami strojev, ki
izkazujejo istovetnost nabavljenih strojev (serijska številka stroja oziroma katerakoli druga ustrezna oznaka).

2

Dokazila o plačilih (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem
plačilu).

3

Gradbeno situacijo pri gradbenih delih za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki jo potrdita nadzornik in upravičenec
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo
banke o izvršenem plačilu).

4

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.

5

Popis izvedenih del pri postavitvi namakalne opreme v lastni režiji vlagatelja, ki mora biti potrjen tudi s strani kmetijskega
svetovalca specialista za rastlinsko pridelavo.

6

Vsaj tri primerljive ponudbe različnih dobaviteljev oziroma različnih proizvajalcev oziroma izvajalcev del, ki jih mora priložiti
zahtevku za izplačilo.

7

Ustrezne listine (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k nabavljeni opremi in dokazujejo, da je nabavljena oprema
nova.

8

Ustrezna dokazila o zaključku projekta, ki so opredeljena v okviru tabele iz drugega odstavka tega podpoglavja.

9

Uporabno dovoljenje za objekt, kadar se naložba nanaša na rekonstrukcijo ter investicijsko vzdrževanje objektov oziroma na
nakup opreme v teh objektih in vrednost navedenih naložb presega 50.000 evrov priznane vrednosti naložbe.

10

Dokazila o že prejetih javnih sredstvih.
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(3) Skladno s 17. točko prvega odstavka 23. člena Uredbe PRP, se v primeru
kadar kot vlagatelj nastopa kmetija, morajo
vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na nosilca kmetije. Če je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetije davčni
zavezanec.
(4) Skladno z določili 127. člena Uredbe
PRP za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke. Za izplačilo sredstev v tekočem
letu morajo upravičenci zahtevke za izplačilo poslati na ARSKTRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. januarja
do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra Zahtevki, poslani med 6. oktobrom
in 5. decembrom, se zavržejo. Na podlagi
vloženega popolnega zahtevka se sredstva
izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in
nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo
na podlagi vloženega zahtevka, in višino
stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega 3 odstotke, se za razliko
uporabi znižanje zneska glede na 31. člen
Uredbe 1975/2006/ES.
(5) Skladno s določili tretjega odstavka 97. člena, nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
(6) Če je pri predložitvi zahtevka upravičenca za enostavne naložbe prišlo do povečanja vrednosti naložbe preko praga za
enostavne naložbe (50.000 evrov skupne
vrednosti načrtovanih naložb v okviru iste
vloge brez DDV) zaradi dviga cen na trgu,
ki je nastalo v obdobju od vložitve vloge do
predložitve zahtevka za izplačilo sredstev,
potem se šteje, da je zahtevek upravičen
do izplačila podpore, če so izpolnjeni vsi
ostali pogoji za izplačilo sredstev. Kolikor
pa je prišlo do povečanja vrednosti enostavne naložbe preko 50.000 evrov skupne
vrednosti načrtovanih naložb brez DDV, po
krivdi upravičenca (npr. nakup druge kmetijske mehanizacije, ipd.), potem se šteje, da
vloga ne izpolnjuje pogoje javnega razpisa
in ni upravičena do podpore.
(7) Določbe prejšnjega odstavka se
smiselno uporabljajo tudi v primeru naložb
v rekonstrukcijo ter investicijsko vzdrževanje objektov oziroma na nakup opreme
v teh objektih in vrednost navedenih naložb ne presega 50.000 evrov priznane
vrednosti naložbe, za katere ob zaključku
naložbe k zadnjemu zahtevku za izplačilo
sredstev ni potrebno priložiti uporabnega
dovoljenja.
(8) Označevanje projektov: Prejemnik
sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet
let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
Upravičenec mora skladno s 101. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Projekt ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o pravici do sredstev ter mora
biti končan pred vložitvijo zadnjega zahtev-

ka za izplačilo. Na podlagi izdane odločbe
o odobritvi sredstev vlagatelj vloži največ
dva zahtevka, in sicer:
– en zahtevek v primeru enostavnih naložb ter
– največ dva zahtevka v primeru zahtevnih naložb.
Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka, mora
posamezni zahtevek zajemati posamezen
predmet podpore v celoti in mora predložiti ustrezna dokazila, ki se zahtevajo glede
zaključka tega dela naložbe. Vlagatelju se
lahko odobri največ dve vlogi na tem javnem
razpisu. Vsaka vloga mora zajemati posamezen predmet podpore v celoti (na primer
rastlinjak in pripadajočo opremo).
(2) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem javnem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih
pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem
obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb
oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme
uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi.
Kot bistvene spremembe naložbene dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve pro
izvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na
prejeto podporo.
(3) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila
sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik
sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do
31. 3. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo
poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP.
(4) Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma ime podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani MKGP.
(5) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(6) Kmetijsko gospodarstvo, ki je pridobilo sredstva iz naslova tega javnega razpisa,
je dolžno še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki
jo opravlja, v predpisanem roku posredovati
na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce
o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo)
po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev
(1) Vodenje evidenc: Prejemnik sredstev
mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem
razpisom in razpisno dokumentacijo, ter jo
hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu
sredstev.
(2) Zagotavljanje enakega obsega kmetijskih zemljišč: Kmetijsko gospodarstvo vsaj
še 5 let po datumu zadnjega izplačila sredstev ne sme zmanjševati skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi glede na
stanje ob oddaji zbirne vloge za leto 2010.
Ne glede na določilo prejšnjega stavka je
dovoljeno do 10% zmanjšanje skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi glede na
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stanje ob oddaji zbirne vloge za leto 2010,
ne glede na razlog.
(3) Oddajanje zbirne vloge: Upravičenec,
ki je pridobil sredstva iz naslova tega javnega razpisa, je dolžan še pet let po zadnjem
izplačilu sredstev v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem
roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene
osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisih, ki določajo
izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.
(4) Vodenje knjigovodstva: Skladno
s 14. točko prvega odstavka 23. člena
Uredbe PRP, mora upravičenec najpozneje
v 30 dneh od izdaje odločbe o pravici do
sredstev začeti spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji in
zagotoviti obdelavo teh podatkov. Rezultate gospodarjenja na kmetiji mora spremljati po tej metodologiji in zagotovil obdelavo
teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po
zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega
ukrepa. Če se na kmetijskem gospodarstvu
za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja
gospodarjenje na podlagi knjigovodstva po
dejanskih odhodkih, spremljanje finančnih
rezultatov gospodarjenja po metodologiji
FADN ni potrebno.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
tej uredbi.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih
navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej
uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, lahko za namen naložb v kmetijsko
mehanizacijo upravičenci pridobijo javna
sredstva Republike Slovenije, vendar skupna podpora ne sme presegati najvišje stopnje pomoči iz Priloge 1 k Uredbi Sveta (ES)
št. 1698/2005, in sicer:
– 70% odstotkov priznane vrednosti naložbe za nakup posebne kmetijske mehanizacije namenjene za manjšo porabo dušika
ter za minimalno obdelavo tal, za mlade prevzemnike, katerih kmetijska gospodarstva
ležijo na OMD območjih, območjih Nature
2000 in vodovarstvenih območjih,
– 60% odstotkov priznane vrednosti naložbe za nakup posebne kmetijske mehanizacije namenjene za manjšo porabo dušika
ter za minimalno obdelavo tal, za kmetijska
gospodarstva, ležijo na OMD območjih, območjih Nature 2000 in vodovarstvenih območjih,
– 50% odstotkov priznane vrednosti naložbe za nakup posebne kmetijske mehanizacije namenjene za manjšo porabo dušika
ter za minimalno obdelavo tal, na ostalih
območjih.
V tem primeru mora upravičenec ob predložitvi zahtevka za dodelitev sredstev predložiti izjavo občine oziroma druge javne
institucije, iz katere mora biti razvidno koliko
javnih sredstev je upravičenec pridobil za
kmetijsko mehanizacijo za katero uveljavlja
podporo tudi po tem javnem razpisu, za
vsak posamezen stroj posebej. Izjava mora
biti posredovana na predpisanem obrazcu iz
Dokazila št. 3 v prijavnem obrazcu.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
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VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno s prvim odstavkom 21. člena
Uredbe PRP, so za naložbe iz poglavja III.
Predmet podpore javnega razpisa, upravičeni naslednji stroški:

Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila
Stroški naložbe

1

Stroški nakupa, novogradnje ali obnove nepremičnin, to je gospodarskih
poslopij in drugih zgradb ter objektov za kmetijske namene, nakup pripadajoče
opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče računalniške programske
in strojne opreme ter stroški novogradnje ali obnove cestne in vodne oziroma
vodovodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter nakup pripadajoče
opreme.

Pri naložbah v ureditev akumulacij
se prizna le stroške novogradnje ali
rekonstrukcije akumulacij. Stroški
zamenjave posameznih elementov
obstoječih akumulacij (tesnenje
akumulacij, polaganje geotekstila, ipd.)
niso upravičen strošek po tem javnem
razpisu.

2

Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave
gotovih elementov (nakup in prevoz), prevoza in njihove montaže ali stroški
izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).

3

Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme
v tehnološki proces.

4

Nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, namenjene
za primarno kmetijsko pridelavo oziroma opravljanje storitev s kmetijsko
mehanizacijo ter skladiščenje in trženje kmetijskih proizvodov in opreme,
nakup računalniške programske opreme ter stroški, povezani z vključitvijo
opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme in neposredni
stroški izobraževanja).

Prizna se le nakup kmetijske
mehanizacije in strojne opreme
namenjene manjši porabi dušika ter
minimalni obdelavi tal.

5

Nakup in postavitev zavarovanih prostorov.

Podpira se samo stroške novogradnje
zavarovanih prostorov in nakupa
pripadajoče opreme.

6

Nakup in postavitev mrež proti toči.

Kot mreža proti toči se štejeta tudi
zaščitna mreža proti pokanju in ožiganju
plodov ter zaščitna mreža proti ptičem.

7

Nakup namakalne opreme.

8

Stroški ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih
gospodarstvih.

9

Prispevek v naravi skladno s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES.

10

Stroški, povezani z vodenjem kmetijskega gospodarstva ter nakupom
pripadajoče računalniške programske in strojne opreme.

Priznajo se le stroški namenjeni naložbam
v ureditev ogrevanja z bioplinom oziroma
za naložbe namenjene pridobivanju
električne energije iz bioplina.

Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v višini do 10 odstotkov upravičenih stroškov naložb iz
naslova tega javnega razpisa:
1

Priprava vloge in poslovnega načrta.

2

Stroški pridobitve gradbene, tehnične ali projektne dokumentacije ter stroški
nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.
(2) Seznam stroškov: Podrobnejši seznam upravičenih stroškov se objavi v okviru razpisne dokumentacije k temu javnemu
razpisu.
(3) Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb:
1. Kolikor vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje tudi splošne stroške, v okviru dovoljenih vrednosti upravičenih stroškov naložbe, mora vlogi priložiti kopije računov in
dokazil o plačilu računov.
2. Ne glede na določilo iz prejšnje točke, se priznajo stroški nadzora nad izvedbo
gradbenih in obrtniških del, nastali po vložitvi vloge. Za stroške nadzora nad izvedbo
gradbenih in obrtniških del mora vlagatelj
pridobiti predračun.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Splošni stroški se lahko odobrijo le
kolikor vlagatelj predloži zahtevana dokazila
in le v delu priznanih vrednosti.
(4) Skladno z drugim odstavkom 21. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom
začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti
na račun morebitnih dodeljenih sredstev. Ne
glede na to, pa se je v primeru prispevka
v naravi v obliki zagotavljanja lastnega lesa
vlagatelja, posek lesa lahko izvršil pred datumom objave javnega razpisa.
(5) Skladno s četrtim odstavkom 21. člena Uredbe PRP, se kot ena naložba se štejejo vsi istovrstni upravičeni stroški, ki se
nanašajo na isto naložbo s seznama naložb
iz drugega odstavka prejšnjega člena. Ne
glede na to, pa se pri nakupu kmetijske
mehanizacije in strojne opreme, vsak posamezen stroj obravnava kot posamezna
naložba.
(6) Skladno s petim odstavkom 21. člena
Uredbe PRP, so do nakupa nepremičnin, razen nakupa kmetijskih zemljišč, upravičeni
le mladi prevzemniki, ki so nakup nepremičnine opredelili v poslovnem načrtu v vlogi za pridobitev pomoči iz ukrepa Pomoč
mladim prevzemnikom kmetij po nacionalni
shemi državnih pomoči, na podlagi Uredbe
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07
in 45/08 – ZKme- 1) ter Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 73/08 in 17/09) ali na podlagi Uredbe PRP. Nakup nepremičnin se šteje kot
upravičen strošek samo, če nakupna cena
nepremičnine ne presega ocenjene tržne
vrednosti.
(7) Skladno s šestim odstavkom 21. člena Uredbe PRP, se kot začetek izvedbe
naložbe šteje prevzem katerekoli obveznosti
upravičenca na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
(8) Pri izvedbi naložbe se kot upravičen strošek prizna tudi prispevek v naravi
upravičenca skladno s 54. členom Uredbe
1974/2006/ES:
1. Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, se
lahko prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi (nudenje blaga ali storitev,
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto
z računi ali enakovrednimi dokumenti) štejejo za upravičene izdatke, če so izpolnjeni
določeni pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje
opreme ali surovin (les) ali neplačanega
prostovoljnega dela,
– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. Javni izdatki, ki jih sofinancira EKSRP
in ki prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, ob zaključku aktivnosti ne
smejo preseči skupnih upravičenih izdatkov
(brez prispevkov v naravi). To pomeni, da
stroški, dokazljivi z računi ne smejo biti nižji
od stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja kot prispevek v naravi.
3. Vlagatelju se kot upravičen strošek prizna lastni les kot prispevek v naravi, če ima
za posekani les pridobljeno odločbo Zavoda
za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves in sicer v višini tržne cene, ki
velja za navedeno vrsta lesa.
4. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
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časa ter običajne urne ali dnevne postavke
za opravljeno delo, po normativih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ne glede
na to, pa se na 1 PDM ne prizna več kot
14.000 EUR vrednosti za opravljeno lastno
(ročno in strojno) delo v obdobju 12-ih mesecev.
5. Ne glede na določila predhodne točke,
pa prispevek v naravi v obliki lastnega dela
ne sme presegati naslednjih vrednosti:
– do vključno 20% upravičenih stroškov
pri naložbah v nakup in postavitev mrež proti toči ter pri postavitvi namakalne opreme,
– do vključno 10% upravičenih stroškov
pri naložbah v novogradnjo ali rekonstrukcijo objektov oziroma v primeru investicijsko
vzdrževalnih del na teh objektih.
6. Kadar gre za kmetije, se strošek opravljenega dela prizna kot neplačano prostovoljno delo nosilca kmetije in drugih članov
kmetije, če nosilec kmetijskega gospodarstva ob zahtevku za izplačilo priloži izjavo,
da so bila dela izvedena v skladu s predloženim predračunom ter če je bil za opravljeno delo izveden neodvisni nadzor. Poleg
tega obseg prispevka v naravi nosilca kmetije ali drugih članov kmetije ne sme presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu
PDM, ki ga je zanje vlagatelj opredelil v vlogi
oziroma v poslovnem načrtu.
7. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v dokumentaciji k temu javnemu razpisu, v okviru seznama opravičljivih
stroškov.
(9) Poleg neupravičenih stroškov iz
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se
podpora ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– nakup rabljene opreme in rabljene
kmetijske mehanizacije,
– naložbe/aktivnosti zunaj območja Republike Slovenije,
– naložbe v gradnjo začasnih objektov
skladno s predpisi o graditvi objektov,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške,
– stroške promocije,
– naložbe v stroje, opremo in prostore za
rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano naložbo,
– stroške garancij,
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo predpisi o tržnih ureditvah,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepe
za preprečevanje bolezni živali,
– preproste nadomestne naložbe.
(10) Naložbe namenjene prilagoditvi na
nove izzive v tem javnem razpisu se ne štejejo za preproste nadomestne naložbe.
(11) DDV ni upravičen strošek.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 24. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
(2) Skladno z drugim odstavkom 99. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija na-
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ložbe na območju občin Pomurske regije za
izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015
(Uradni list RS, št. 87/09), dodatnih 10 odstotnih točk pridobijo vloge, če je predmet
podpore naložba:
– v nakup in postavitev rastlinjakov in
pripadajočo opremo,
– v nakup in postavitev mrež proti toči,
– v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna oprema, ki je lahko samostojna
naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih
virov, ali
– naložba v učinkovito rabo energije in
obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva- naložba v proizvodnja
bioplina z uporabo organskih odpadkov.
(3) Vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo
ocenjene na podlagi naslednjih meril:

Merila

Najvišje možno število točk
Fizične osebe

Pravne osebe

I. Ekonomski vidik naložbe

80

92

1. Obseg skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti na enoto vloženega dela (velja
za fizične osebe) / Poslovna uspešnost v zadnjem letu pred naložbo (velja za pravne
osebe)

20

20

2. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave:

8

15

3. Intenzivnost obravnavane naložbe (skupna vrednost naložbe/PDM)

12

12

4. Odvisnost KMG od proračunskih plačil (neposredna in izravnalna plačila)

5

5

5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 121 v obdobju 2007–2013

15

15

6. Razmerje med višino naložbe in letnimi prihodki iz kmetijske dejavnosti
(enostavne n.) / Racionalnost porabe javnih sredstev (zahtevne n.)

15

15

7. Vrsta zavarovanja vlagatelja (kmetije), število zaposlenih
(s.p. posameznik)/Inovativnost in razvoj podjetij (pravne osebe)

5

10

II. Družbeno socialni vidik naložbe

17

5

1. Izobrazba vlagatelja (velja samo za fizične osebe)

10

/

2. Starost vlagatelja (velja za fizične osebe)/Socialni vidik podjetja (velja za pravne
osebe)

5

5

3. Spol vlagatelja (velja samo za fizične osebe)

2

/

III. Regionalni vidik naložbe

20

20

1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij, glede na indeks
razvojne ogroženosti

5

5

2. Območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS

5

5

3. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej navedenih območjih

5

5

4. Težavnostne razmere za kmetovanje

5

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

5

5

1. Kakovost proizvodov in varnost živil

5

5

V. Naravovarstveni vidik naložbe

5

5

1. Okoljska sprejemljivost primarne kmetijske pridelave na kmetijskem gospodarstvu

5

5

Skupaj I–V

127

127

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji

13

13

Lokacija navedenih naložb se nanaša na območju Pomurske regije

13

13

SKUPAJ

140

140
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(4) Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge. Ocenitve znotraj posameznih meril se
ne seštevajo. Ocenjevanje vlog bo temeljilo
na podlagi predložene dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu
in ustreznih dokazil.
(5) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis znaša 28 točk. V primeru,
da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži
vseh zahtevanih dokazil in podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem
delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki
dosežejo višje število točk.
(6). Sredstva se dodeljujejo do porabe
sredstev na podlagi ponderiranja popolnih
vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila.
VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji
(1) Skladno s četrtim odstavkom 97. člena Uredbe PRP, se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore:
1. Skladno z drugim odstavkom 25. člena
Uredbe PRP, znaša najvišja stopnja pomoči
od 50 do vključno 70 odstotkov priznane
vrednosti naložbe, in sicer:
a) kadar je upravičenec, ki uveljavlja
podporo mladi kmet, znaša delež sofinanciranja:
– do vključno 70 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, območjih Natura 2000
in vodovarstvenih območjih (v nadaljnjem
besedilu: posebna območja),
– do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na ostalih območjih.
b) kadar upravičenec, ki uveljavlja podporo ni mladi kmet, znaša delež sofinanciranja:
– do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki so na posebnih območjih,
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev na ostalih območjih.
2. Skladno s četrtim odstavkom 25. člena
Uredbe PRP, pri nakupu kmetijske mehanizacije, namenjene bolj učinkoviti rabi dušika
ter za minimalno obdelavo tal, znaša delež
podpore od 40 do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe, in sicer:
– do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti nakupa posebne kmetijske mehanizacije namenjene bolj učinkoviti rabi dušika
ter za minimalno obdelavo tal za gorsko
višinska kmetijska gospodarstva,
– do vključno 40 odstotkov priznane vrednosti nakupa kmetijske mehanizacije namenjene bolj učinkoviti rabi dušika ter za
minimalno obdelavo tal za ostala kmetijska
gospodarstva.
(3) Skladno s petim odstavkom 25. člena
Uredbe PRP, je najmanjši znesek dodeljene podpore 3.500 eurov na vlogo. Najvišji
znesek dodeljene podpore je do 1.500.000
eurov na vlogo. Kmetijsko gospodarstvo
lahko v celotnem programskem obdobju
2007–2013 iz naslova tega poglavja pridobi
največ do 3.000.000 eurov podpore.
2. Specifični finančni pogoji
Skladno s šestim odstavkom 25. člena
Uredbe PRP, se pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev upošteva najvišja
priznana vrednost na enoto upravičenega

stroška za posamezno vrsto naložbe, ki je
opredeljena v Seznamu opravičljivih stroškov,
kot Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji.
3. Podrobnejši finančni pogoji
(1) Pri postavitvi namakalne opreme ter
pri postavitvi mreže proti toči v lastni režiji
vlagatelja, mora biti popis izvedenih del za
navedene naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista za navedeno
področje.
(2) V primerih, ko za posamezne vrste
naložb, ki so navedene v seznamu opravičljivih stroškov in za katere niso opredeljene
najvišje priznane vrednosti na enoto, mora
vlagatelj pridobiti vsaj tri primerljive ponudbe
različnih dobaviteljev oziroma različnih pro
izvajalcev oziroma izvajalcev del, ki jih mora
priložiti zahtevku za izplačilo.
(3) Kadar gre za nakup opreme v objektih, kmetijske mehanizacije in druge strojne
opreme, mora biti nabavljena oprema nova.
Šteje se, da je navedena oprema nova, če
je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, kar
mora biti razvidno iz ustreznih listin (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k tej
opremi in jih mora vlagatelj priložiti zahtevku
za izplačilo.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) Povabilo k oddaji vloge
b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
c) Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog
d) Prijavni obrazec z dokazili
Priloga št. 1.: Seznam upravičenih stroškov
Priloga št. 2: Navodila za izdelavo poslovnega načrta (velja samo za zahtevne
naložbe)
Ostale priloge (podrobnejša navodila za
izpolnjevanje e-prijavnega obrazca (vključno z razlago temeljnih pojmov), priročnik za
obveščanje, seznam minimalnih standardov
Skupnosti za posamezno vrsto navedenih
naložb iz poglavja III. tega javnega razpisa,
seznam kmetijskih proizvodov).
(2) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na informacijskih točkah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 95. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od 19. 6. 2010 pa do vključno
31. 8. 2010, do 24. ure.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije, dostopne
na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici
vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
prijavlja, kot to določa tretji odstavek 95. člena Uredbe PRP:
»Ne odpiraj – Vloga na 2. javni razpis za
ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 za leto 2010, za naložbe
na področju novih izzivov«
Enostavne naložbe/zahtevne naložbe
(obkroži).
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Na ovojnico napišite KMG-MID številko
vašega kmetijskega gospodarstva ter ime,
priimek in naslov nosilca kmetijskega gospodarstva.
(3) Skladno z 98. členom Uredbe PRP
se lahko prijavni obrazec izpolni tudi v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. V tem primeru
se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan
v elektronski sistem, ne šteje za vlogo. Za
popolno vlogo se šteje natisnjen prijavni
obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj s pravilno izpolnjenimi sestavnimi deli
vloge, v skladu s prvim in tretjim odstavkom
92. in 95. člena Uredbe PRP. Podrobnejša
navodila o izpolnjevanju prijavnega obrazca v elektronski sistem bodo najkasneje do
19. 6. 2010 objavljena na spletnih straneh
ARSKTRP in MKGP.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen
v XXIV. poglavju Uredbe PRP.
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 92. člena te uredbe, kot je določen
za vložitev vloge, na naslov:
»Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele
po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES.
S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača
upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja
in morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in 102. členom Uredbe PRP.
Skladno s 54. členom Zakona o kmetijstvu
stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do
sredstev in pred potekom rokov iz odločbe
o pravici do sredstev zaprosi za spremembo
obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za
vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo predhodno pridobiti soglasje
s strani ARSKTRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP:
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
ter v primeru določil iz drugega, četrtega in
petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja
podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja
z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od
dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
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(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od
poteka roka za izpolnitev obveznosti izda
odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
– če stranka zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju podeželja zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1,
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za
podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov in
javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka
za ta javni razpis, na katere upravičenec
ni mogel dejavno vplivati, se štejejo naslednji razlogi: neugodne vremenske razmere,
zamude pri dobavi kmetijske mehanizacije
in strojne ter transportne opreme, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo
na predvideni potek naložbe, smrt ali dolgotrajna delovna nezmožnost člana kmetije, ki
predstavlja vsaj 0,5 PDM.
(4) Kadar prejemnik sredstev uporablja
predmet podpore v nasprotju z namenom,
za katerega so mu bila dodeljena, ali ne
izpolnjuje zahtev iz Uredbe PRP in odločbe
o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni
od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo,
s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
(5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega podpoglavja prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primerih
višje sile ali izrednih okoliščin, določenih
v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES.
(7) Po določilih 47. člena Uredbe
1974/2006/ES se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin:
(a) dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
(b) razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
(c) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
(d) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
(e) kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del;
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(f) smrt prejemnika sredstev (velja za
fizične osebe).
(8) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(9) Če se v obdobju, za katerega je bila
prevzeta obveznost kot pogoj za odobritev
pomoči, na drugo osebo prenese celotno
kmetijsko gospodarstvo upravičenca ali le
njegov del, ta druga oseba lahko prevzame
obveznost za preostanek obdobja. Če oseba obveznosti ne prevzame, upravičenec
povrne izplačano pomoč.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-4098/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, 40/10),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za
povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP
(UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet)
k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.
2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)
(UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
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– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 in
70/07, 99/08 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči),
– Programa razvoja podeželja RS 2007
– 2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013),
ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št.
CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9. 2007,
zadnjič spremenjenega dne 17. 12. 2009,
objavlja
7. javni razpis
za ukrep 123 iz PRP 2007–2013 – za
kmetije z dopolnilno dejavnostjo,
agrarne in pašne skupnosti na podlagi
pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo s
trženjem lastnih kmetijskih proizvodov
in pridelavo grozdja ter vina oziroma
pridelavo oljk za leto 2010
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Dodajanje
vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom«, za sofinanciranje naložb, ki so v skladu
z 31. členom Uredbe PRP in zadevajo:
1. predelavo kmetijskih proizvodov in trženje lastnih kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi
I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. 3. 1957 (Uradni
list RS, – mednarodne pogodbe, št 27/04), razen proizvodov iz rib (v nadaljevanju: kmetijski pro
izvodi),
2. predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti, podpisane v Rimu 25. 3. 1957 (Uradni list RS, – mednarodne pogodbe, št 27/04), in
katerih surovina so kmetijski proizvodi (v nadaljevanju: predelava živil),
3. skupne naložbe predelave kmetijskih proizvodov in predelave živil (v nadaljevanju: skupne
naložbe),
4. prvo stopnjo predelave lesa.
Seznami kmetijskih proizvodov, živil ter proizvodov prve stopnje predelave lesa so objavljeni na
spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.

Razpisana sredstva:

– Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 8.000.000,00 EUR. Sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 6.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
2.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Stopnja pomoči znaša od 45% do 60% upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek javnega
razpisa:

Javni razpis je odprt od dne 19. 6. 2010 do vključno dne 31. 8. 2010.

Upravičeni stroški:

d) 1. Upravičeni stroški so:
a) gradnja in obnova nepremičnin,
b) stroški nakupa novih strojev, opreme in naprav,
c) naložbe, ki se nanašajo na trženje lastnih kmetijskih proizvodov in
splošni stroški.

Obdobje upravičenosti stroškov:

1. Upravičeni so stroški naložbe, ki so v skladu s četrtim odstavkom 32. člena Uredbe PRP
nastali:
a) v primeru predelave in trženja lastnih kmetijskih proizvodov od datuma zaprtja javnega
razpisa do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Projekt ne sme biti zaključen pred
izdajo odločbe o pravici do sredstev, ter mora biti končan pred vložitvijo zadnjega zahtevka za
izplačilo.
b) v primeru:
– predelave živil,
– skupnih naložb,
– prve stopnje predelave lesa,
od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev.
2. Upravičeni so splošni stroški, kot so priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve
gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije ter stroški nadzora izvedbe gradbenih in
obrtniških del, ki so nastali od 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Enostavna ali zahtevna naložba:

V okviru ukrepa se izvaja sofinanciranje enostavnih in zahtevnih naložb. Davek na dodano
vrednost se ne sofinancira v okviru ukrepa in ni upravičen strošek naložbe.
a) Pri enostavnih naložbah skupna vrednost naložbe ne presega 100.000 EUR (brez DDV) na
vlogo.
b) V primeru zahtevnih naložb skupna vrednost naložbe presega 100.000 EUR (brez DDV) na
vlogo.

Cilj ukrepa:

Izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja

Informacije o razpisu:

INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji
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II. Predmet podpore: v skladu z 31. členom Uredbe PRP je predmet podpore v okviru javnega razpisa dodelitev nepovratnih
sredstev za naložbe v predelavo in trženje lastnih kmetijskih proizvodov, predelavo živil, skupne naložbe in prvo stopnjo
predelave lesa iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom. Naložbe morajo izkazati izboljšanje splošne učinkovitosti in spodbujati
k uvajanju novih proizvodov, tehnologij ali
proizvodnih izboljšav, uvajanje učinkovitega trženja proizvodov, stabilizacijo dohodkov ter pospeševati posodabljanje predelovalnih obratov v smeri zagotavljanja večje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
ali uvajati izboljšave s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu.
III. Vlagatelji
Vlagatelji so, skladno s prvim odstavkom
33. člena Uredbe PRP:
1. kmetija z dopolnilno dejavnostjo;
2. agrarna in pašna skupnost na podlagi
pogodbe – (lahko pridobijo sredstva le za
namene predelave mleka);
3. kmetije, ki se ukvarjajo s trženjem
lastnih kmetijskih proizvodov (lahko pridobijo sredstva le za namene, ki so navedeni
v 3. točki investicijskih stroškov in 1. točki
splošnih stroškov, v tabeli poglavja VI A.
tega javnega razpisa) in
4. kmetije, ki se ukvarjajo pridelavo
grozdja in vina oziroma pridelavo oljk.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji
A) Vlagatelj:
(1) Do podpore so upravičeni vlagatelji,
ki izpolnjujejo pogoje kot mikro podjetja.
Pri opredelitvi velikosti vlagatelja in števila zaposlenih je potrebno skladno s četrtim odstavkom 33. člena v primeru kmetij,
kmetij z dopolnilno dejavnostjo ter agrarnih in pašnih skupnosti upoštevati merila iz
Uredbe 800/2008/ES in Priporočilo Komisije 2003/361/ES.
(2) Skladno z osmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče na ozemlju
Republike Slovenije.
(3) Vlagatelj, skladno s tretjim od
stavkom 32. člena Uredbe PRP, ne sme
začeti z deli pred datumom začetka upravičenosti stroškov, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih
sredstev.
(4) Vlagatelj mora, skladno s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, izkazati
sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih
sredstev za naložbo. V primeru zahtevnih
naložb, ko se uveljavlja izplačila v več kot
enem zahtevku je obvezna priloga izjava,
iz katere je razvidna finančna konstrukcija
prijavljene naložbe.
(5) Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe, mora biti, skladno z osmim odstavkom
101. člena Uredbe PRP, razvidna zaprtost
finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe.
(6) Vlagatelj mora dokazati lastništvo nepremičnin, kjer bo potekala naložba. Skladno s sedmo točko prvega odstavka 34. člena mora biti lastnik, solastnik ali dolgoročni
najemnik oziroma mora imeti sklenjeno
dolgoročno pogodbo o stavbni pravici za
nepremičnino.
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– Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti overjeno soglasje solastnikov k projektu.
– V primeru naložb v nepremičnine,
katerih vlagatelj ni lastnik, mora predložiti
overjeno pogodbo o najemu nepremičnin
ali pogodbo o stavbni pravici (za obdobje najmanj 10 let po zaključku naložbe)
in overjeno soglasje lastnika za izvedbo
naložbe.
(7) Vlagatelj mora skladno s prvo točko
prvega odstavka 34. člena:
– v primeru enostavne naložbe predložiti strategijo razvoja dejavnosti z vključeno
naložbo, v skladu z navodili, objavljenimi
na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.
arsktrp.gov.si,
– v primeru zahtevne naložbe je potrebno priložiti poslovni načrt, iz katerega
mora biti razvidna ekonomska upravičenost
naložbe. Izdelan mora biti v skladu s Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je
objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si
in www.arsktrp.gov.si, vsaj še za obdobje
pet let po končani naložbi, vendar najmanj
za obdobje ekonomske dobe naložbe.
V primeru zahtevnih naložb mora upravičenec s poslovnim načrtom dokazati ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da
je naložba ekonomsko upravičena, če je
interna stopnja donosnosti pozitivna.
(8) Vlagatelj mora imeti, skladno s sedmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP za
nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
B) Naložba/Aktivnost:
(1) Sredstva se skladno s petim odstavkom 100. člena Uredbe PRP ne dodelijo
za naložbe zunaj območja Republike Slovenije.
(2) Iz vloge mora biti, skladno s prvo
točko prvega odstavka 34. člena Uredbe
PRP, razviden prispevek naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti podjetja. To se
dokaže:
a) z izpolnjevanjem enega izmed ciljev
ukrepa:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– uvajanje učinkovitega trženja pro
izvodov;
– stabilizacija dohodkov in zagotavljanje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela;
– uvajanje izboljšav s področja higiene,
varovanja okolja in varnosti pri delu.
b) z gospodarsko vitalnostjo kmetijskega gospodarstva oziroma z dosego 1 polne
delovne moči (PDM). To mora biti razvidno
iz tabel »Gospodarska vitalnost kmetijskega gospodarstva ob predložitvi vloge« in »
Delovna sila ob predložitvi vloge« v okviru
strategije razvoja dejavnosti ali poslovnega
načrta.
Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo
gospodarsko vitalno, če na polnovredno
delovno moč (PDM) ustvari bruto prihodek
iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah pred naložbo vsaj v višini
1 bruto minimalne plače na zaposlenega
v letu pred letom objave javnega razpisa. Bruto minimalna plača na zaposlenega
v letu 2009 znaša 7.111,48 EUR na leto.
Pri izračunu obsega dela upoštevamo,
da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga
vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne gle-

de na to, pa izračunane vrednosti ne smejo
preseči vrednosti po navedenih statusih,
in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); nosilec in člani kmetije (0,5
PDM).
(3) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti skladno s četrto točko prvega
odstavka 34. člena iz priložene investicijsko-tehnične dokumentacije razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
c) predložen popis že izvedenih del in
stroškov v primeru fazne gradnje.
Celotna naložba je v primeru zahtevnejših gradbeno-obrtniških del izkazana kot
celota ali kot samostojna enota v okviru pridobljenega gradbenega dovoljenja, kolikor
je za to naložbo po zaključku del pridobljeno uporabno dovoljenje.
(4) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se skladno s 5. točko prvega odstavka 34. člena, od vseh skupnih
stroškov gradnje celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada ipd.) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo.
Razdelitev stroškov je lahko prikazana tudi
po dejanskih stroških upravičene naložbe.
(5) Ob gradbeno-obrtniških delih in
nakupu opreme za pridobivanje energije
iz obnovljivih virov, se skladno z 9. točko
prvega odstavka 34. člena, kot upravičen
strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na pridobljeno količino energije
za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz
priložene investicijsko tehnične-dokumentacije morajo biti razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) izračun sorazmernega deleža, ki se
nanaša na upravičeni del naložbe.
(6) Gradbena dela morajo biti skladno
s 6. točko prvega odstavka 34. člena izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
2. Podrobnejši pogoji
A) Vlagatelj:
(1) Kmetijsko gospodarstvo mora v letu
prijave na javni razpis oddati izpolnjene
osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisih, ki določajo
izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike.
(2) Kadar kot končni prejemnik nastopa
kmetija, skladno z 2. točko drugega odstavka 34. člena:
a) mora biti v primeru, ko želi vlagatelj
pridobiti sredstva kot pridelovalec grozdja
in vina, kmetija vpisana v register pridelovalcev grozdja in vina;
b) mora izvesti naložbo na kmetiji, kar
pomeni, da je naložba izvedena na zemljiščih ali stavbah, ki izpolnjujejo pogoje glede na 7. točko prvega odstavka 34. člena
Uredbe PRP 2007–2013;
c) določilo prejšnje alinee ne velja v primeru namenskih aparatov za prodajo;
d) mora biti nosilec kmetije vlagatelj in
odgovorna oseba za naložbo;
e) v primeru pridelave grozdja ter vina
je morala kmetija po podatkih iz registra
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pridelovalcev grozdja in vina, pridelati
v letih 2008 in 2009 povprečno minimalno
8.000 litrov vina na leto oziroma povprečno
11.000 kg grozdja na leto ali imeti po podatkih iz registra kmetijskih gospodarstev
povprečno v obeh letih v uporabi najmanj
4 ha vinogradov;
f) v primeru pridelave oljk je morala
kmetija po podatku iz registra kmetijskih
gospodarstev imeti na dan objave javnega
razpisa v lasti in zakupu najmanj 5.000 oljčnih enot. Oljčne enote izračunamo tako, da
starost oljke pomnožimo s številom dreves
v uporabi. Dreves, ki so mlajša od 5 let
ne upoštevamo pri izračunu. Za drevesa,
starejša od 15 let upoštevamo pri izračunu
količnik 15;
g) kmetije, katerih naložba se ne nanaša na pridelavo grozdja ter vina oziroma
pridelavo oljk, lahko kandidirajo v okviru
tega ukrepa le za namen pridobitve sredstev v okviru naložb, ki se nanašajo na
trženje lastnih kmetijskih proizvodov, glede na pogoje, ki so navedeni v 3. točki
investicijskih stroškov in 1. točki splošnih
stroškov, v tabeli poglavja VI A. tega javnega razpisa.
(3) V primeru da je vlagatelj kmetija
z dopolnilno dejavnostjo, mora skladno
s 3. točko drugega odstavka 34. člena:
a) biti odgovorna oseba za naložbo nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
b) naložbo izvedena na kmetiji, kar pomeni, da je naložba izvedena na zemljiščih
ali stavbah, kjer vlagatelj ali nosilec dopolnilne dejavnosti izpolnjuje pogoje glede na
7. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe
PRP.
(4) Kadar kot končni prejemnik nastopa
agrarna in pašna skupnosti na podlagi pogodbe, mora biti skladno s 4. točko drugega odstavka 34. člena:
a) planina registrirana za predelovalno
dejavnost v registru VURS;
b) na ARSKTRP oddan zapisnik o prigonu živali na pašo za leto 2009, iz katerega
je razvidno, da je na planini minimalno 10
GVŽ molznih živali;
c) naložba izvedena na planini.
(5) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo, napisano v slovenskem jeziku, skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa
in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Kolikor so priloge in dokazila napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti
prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv, mora
vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti
uradni prevod.
Podatki morajo biti medsebojno skladni. Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
Vlagatelj lahko vloži več vlog na isti javni razpis za različne naložbe. Obvezno se
vloži ločene vloge za naložbe na različnih
lokacijah.
B) Naložba/Aktivnost:
(1) V primeru gradbenih ter obrtniških
del, za katera je bilo predhodno potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje, mora vla-
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gatelj zagotoviti ustrezno investicijsko dokumentacijo (z natančnim popisom del in
stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi
projektant in vsa dovoljenja za projekt). Za
izvedbo naložbe mora biti ob oddaji vloge
priloženo ustrezno pravnomočno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost
objekta, ki je skladna z dejavnostjo prijavljene naložbe.
(2) Če je lokacija naložbe na območju
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09), se skladno z 99. členom Uredbe
PRP upošteva, da pridobijo te vloge na
javnih razpisih, ne glede na ostala merila
za izbor, še dodatnih deset točk:
a) kolikor je predmet sofinanciranja tudi
naložba v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega obrata,
b) ohranjanje obstoječega delovnega
mesta ali odprtje vsaj 1 novega delovnega
mesta, na 200.000 EUR upravičenih stroškov naložbe, vsaj za obdobje 24 mesecev
od zaključka naložbe,
c) vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi primarnimi pridelovalci za vsaj 40
odstotkov vhodne surovine ali
d) vlagatelj ima sklenjeno pogodbo
z raziskovalno skupino oziroma je raziskovalna skupina organizacijska enota znotraj
vlagatelja.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec v zvezi s predmetom podpore
od izdaje odločbe o pravici do sredstev do
zaključka naložbe/aktivnosti
Skladno s tretjim odstavkom 101. člena
projekt ne sme biti zaključen pred izdajo
odločbe o pravici do sredstev, ter mora biti
končan pred vložitvijo zadnjega zahtevka
za izplačilo.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Sredstva se, skladno z osmim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, izplačajo
na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti original izvod računa, ki se upravičencu ne
vrača, ali overjeno fotokopijo tega računa,
ter dokazila o plačilih oziroma gradbeno
situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita
pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu,
ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.
(2) Upravičenec mora izpolnjevati tudi zahteve iz 10. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP, in mora dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi
standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno
naložbo. Pri naložbah, katerih namen je
uskladitev s standardi Skupnosti, se pomoč
lahko dodeli samo tistim, ki so jih izvedla
mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Skupnosti, v obdobju 36 mesecev
od datuma, s katerim je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti in zaključek
projekta se ob oddaji zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev dokazuje:
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Naložba

Dokazilo o izpolnjevanju minimalnih standardov

1

stroji in oprema

s priloženo ES izjavo o skladnosti, ki je izdelana v skladu z veljavnimi predpisi in jo
izda proizvajalec strojev in opreme ali njegov zastopnik s sedežem v Sloveniji*.

2

gradbeno-obrtniška dela oziroma
nakup strojne opreme, ko je za
naložbo bilo predhodno potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje

s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem
za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih. V primerih, ko gre za objekte,
kjer ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja – nadzorni organ potrdi obračunske
situacije, ki vsebujejo vsa dela, skladna z odobrenim projektom.

3

gradbeno-obrtniška dela, ko za
obnovo ni bila potrebna pridobitev
gradbenega dovoljenja

nadzorni organ potrdi obračunske situacije, ki vsebujejo vsa dela, skladna
z odobrenim projektom

4

naložbe, ki se izvajajo kot
kombinacija točk 1–3

upoštevajo se določila vseh zadevnih točk.

* ES izjava o skladnosti je izdelana v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08 z vsemi spremembami). Ni je potrebno
prilagati zahtevku, na voljo mora biti za revizijo in pregled na kraju samem.

(3) Naložba mora biti pred izplačilom
sredstev zaključena, glede na terminski plan
in v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi
o pravici do sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

kopije ponudb oziroma kopije sklenjenih pogodb z izvajalci,*

2

račun**

3

dokazila o plačilih (overjena kopija originalno potrjene položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke
o izvršenem plačilu),

4

poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani končnega prejemnika.

5

V primeru delnega zahtevka:
– za gradbena dela se priloži začasno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega
prejemnika,
– za stroje in opremo, ko za naložbo ni bilo predhodno potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja se priloži: dobavnico oziroma
transportni list ali zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme v proizvodni proces, ki je podpisan s strani upravičenca.

* Kopije ponudb, ki morajo biti vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora.
Kopije sklenjenih pogodb z izvajalci morajo biti priložene, ko gre za izvajanje del po pogodbi.
** Original izvod računa (ki se upravičencu ne vrača) ali overjeno fotokopijo tega računa. Kolikor račun ni v slovenskem jeziku, mora vlagatelj
priložiti preveden račun.

V primerih nakupa strojev, opreme in naprav, mora biti na končnem računu navedena serijska številka strojev, opreme oziroma
naprave. V primerih, ko ima stroj, oprema ali
naprava inventarno številko in CE oznako,
jih je potrebno navesti na končni račun.
Za izkazovanje zaključka naložbe se priloži zadnjemu zahtevku:

Št.

Naložba

Dokazila o zaključku ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

stroji in oprema, ko za naložbo ni bilo
predhodno potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja

s priloženo dobavnico oziroma transportnim listom ali zapisnikom o prevzemu
in vključevanju opreme v proizvodni proces, ki je podpisan s strani
upravičenca.

2

gradbeno-obrtniška dela oziroma nakup
strojne opreme, ko je za naložbo bilo
predhodno potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje

s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma
dovoljenjem za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih. V primerih, ko
ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja, nadzorni organ potrdi obračunske
situacije, ki vsebujejo vsa dela, skladno z odobrenim projektom.

3

gradbeno-obrtniška dela, ko za obnovo
ni bila potrebna pridobitev gradbenega
dovoljenja

nadzorni organ potrdi obračunske situacije, ki vsebujejo vsa dela, skladno
z odobrenim projektom.

4

naložbe, ki se izvajajo kot kombinacija točk
1–3

upoštevajo se določila vseh zadevnih točk.
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(4) Vsi originalni izvodi računov in dokazila se morajo glasiti na upravičenca.
(5) Zahtevek(e) za izplačilo sredstev
upravičenec vloži najkasneje v roku treh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
(6) V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo v enem zahtevku. Sredstva
se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na
podlagi največ treh zahtevkov.
(7) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno z osmim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, zahtevke na ARSKTRP, ki
sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli
in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.
Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi
v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se
vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od
6. decembra do 31. decembra. Zahtevki,
poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom,
se zavržejo.
Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(8) Na podlagi vloženega popolnega
zahtevka, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa, se sredstva, skladno s tretjim
odstavkom 127. člena Uredbe PRP, izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po
opravljeni administrativni kontroli in nadzoru
iz prejšnjega člena.
(9) Če razlika med upravičenimi stroški, ki
se priznajo na podlagi vloženega zahtevka,
in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja
v zahtevku, presega 3 odstotke, se za razliko
uporabi znižanje zneska glede na 31. člen
Uredbe 1975/2006/ES, skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP.
(10) Vlagatelj, ki želi izvesti naložbo
v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
mora najkasneje ob zaključku naložbe priložiti dovoljenje upravne enote za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, ki je v skladu s »Seznamom upravičenih registriranih dopolnilnih
dejavnosti«, kamor se mora uvrščati tudi prijavljena naložba. Kolikor vlagatelj ob oddaji
vloge nima omenjenega dovoljenja, mora biti
vpisani v evidenco dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji, ki jo vodi MKGP in lahko vlaga največ
en zahtevek za izplačilo sredstev.
»Register upravičenih dejavnosti« je objavljen v sklopu dokumentacije za ta ukrep
na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
V primeru naložb za klanje in predelavo
živil v okviru turistične dejavnosti na kmetiji
je upravičena do sredstev kmetija, ki ima
najkasneje ob zaključku naložbe dovoljenje
upravne enote za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji.
(11) Upravičenec mora za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki
so višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh
dobaviteljev. Ponudbe morajo biti ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev vključene
v poročilo, tako, da je razvidna odločitev za
nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in
utemeljitev izbora. Izvirniki morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem.
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet
let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
(1) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, skladno
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s četrtim odstavkom 101. člena Uredbe PRP
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi
obrestmi.
(2) Prejemnik sredstev mora skladno
z enajstim odstavkom 102. člena Uredbe
PRP na ARSKTRP poročati še pet let od
zadnjega izplačila sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik sredstev dolžan poslati na
ARSKTRP do 31. 3. naslednje koledarsko
leto od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci
za pripravo poročila se objavijo na spletni
strani ARSKTRP.
(3) Skladno z desetim odstavkom
101. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo, ki je pridobilo sredstva, še pet
let po zadnjem izplačilu sredstev, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja,
v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo) po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov
kmetijske politike.
(4) Prejemniki sredstev, ki pridobijo
sredstva, morajo skladno s 103. členom
Uredbe PRP vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila
sredstev.
(5) Skladno z osmo točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP, mora upravičenec, ki v času po izvedbi naložbe za dejavnost, za katero je pridobil podporo po tem
javnem razpisu, ne ugotavlja davčne osnove
za davek od dohodka na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov, pričeti z vodenjem
knjigovodstva po metodologiji FADN.
(6) Skladno z devetim odstavkom
101. člena Uredbe PRP, mora upravičenec
omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem
s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in
evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim
nadzornim organom.
(7) Prejemnik sredstev mora upoštevati
navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP, ki je objavljen na spletni strani www.
mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
(8) Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev bodo, skladno s šestim odstavkom
101. člena Uredbe PRP, objavljeni na spletnh straneh MKGP oziroma ARSKTRP.
V. Omejitev sredstev:
(1) Skladno s prvim odstavkom 100. člena Uredbe PRP upravičenci lahko pridobijo
sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na
podlagi posamezne vloge samo iz enega
ukrepa iz Uredbe PRP.
(2) Skladno z drugim odstavkom 100. člena Uredbe PRP, se sredstva ne odobrijo
upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Do prejema sredstev niso upravičena
podjetja v težavah, skladno z devetim odstavkom 32. člena Uredbe PRP.
(4) V primeru predelave živil, skupnih
naložb in prve stopnje predelave lesa se sofinancirajo le naložbe, ki se nanašajo na:
– vzpostavitev novega obrata;
– širitev obstoječega obrata;
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– povečanje raznovrstnosti proizvodnje
obrata z novimi dodatnimi proizvodi (stroj in
oprema, ki uvaja nove proizvode);
– bistvene spremembe v proizvodnem
procesu v obstoječem obratu.
Bistvene spremembe v proizvodnem
procesu v obstoječem obratu so gradbenoobrtniška dela ter nakup strojev in opreme,
ki uvajajo kakršnekoli spremembe, povezane s proizvodnjo, kot na primer nov stroj,
ki zmanjša potrebo po delovni sili v procesu, poveča kapaciteto ali rok uporabe pro
izvoda, zmanjšanje kala ali prihranek energije v proizvodnem procesu in podobno.
(5) Poleg neupravičenih stroškov iz
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
se, v skladu s sedmim odstavkom 32. člena
Uredbe PRP, podpora ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– rabljeno opremo;
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.);
– bančne stroške;
– stroške promocije;
– splošne upravne stroške;
– naložbe v stroje, opremo in prostore za
rabo, ki ni namenjena za lastno proizvodnjo
vlagatelja, oziroma ni v skladu s podprto
dejavnostjo.
(6) Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb:
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih;
– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna
vlaganja po njihovem dokončanju;
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov;
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 3.500 eurov na
posamezno naložbo.
VI. Upravičeni stroški
A) Upravičeni stroški:
Skladno z drugo, tretjo, četrto in peto točko prvega odstavka 32. člena Uredbe PRP,
so upravičeni stroški:

Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

Investicijski stroški
1

gradnja in obnova nepremičnin

Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški
dobave gotovih elementov (nakup, prevoz) in njihove montaže ali stroški
izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).

2

nakup novih strojev, nove tehnološke opreme
in naprav

Upravičeni so tudi stroški nakupa laboratorijske in računalniške opreme
ter opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe
predelovalnega obrata.

3

naložbe, ki se nanašajo na trženje lastnih
kmetijskih proizvodov

Upravičeni so stroški gradnje, obnove in opreme prodajnih in degustacijskih
prostorov na kmetiji oziroma planini ter novi namenski aparati* za prodajo
proizvodov. Prostori na kmetiji se za primer trženja smatrajo prostori, ki so
v sklopu kmetije in lasti nosilca ali članov kmetijskega gospodarstva.

Splošni stroški**
1

splošni stroški izvedbe naložbe

Upravičeni so splošni stroški, kot so priprava vloge in poslovnega načrta,
stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije ter
stroški nadzora izvedbe gradbenih in obrtniških del, v višini do vključno 10
odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

* Namenski aparati so upravičeni strošek, le kolikor je zahtevku priložena tudi najmanj petletna pogodba ali dovoljenje, iz katerih je razvidno
soglasje lastnika parcele ali objekta, ki dovoljuje namestitev aparata. Prejemnik sredstev mora izkazovati lokacijo aparata za obdobje petih let po
zadnjem izplačilu sredstev. V primeru sprememb lokacije v obdobju petih let, je prejemnik sredstev dolžan obvestiti ARSKTRP in priložiti novo pogodbo ali dovoljenje.
** 1. Kolikor vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje tudi splošne stroške, v okviru dovoljenih vrednosti upravičenih stroškov naložbe, mora vlogi
priložiti kopijo računov in dokazil o plačilu računov.
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2. Ne glede na določilo v prejšnji točki,
se priznajo stroški nadzornikov del, nastali
po vložitvi vloge, kolikor so k vlogi priloženi
predračuni.
3. Splošni stroški se lahko odobrijo le
kolikor vlagatelj predloži zahtevana dokazila
in le v delu priznanih vrednosti.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 35. členom Uredbe PRP,
so do sofinanciranja so upravičeni izbrani
projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa. Vloge se ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in
izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na
podlagi naslednjih meril:
Merila

Najvišje možno število točk

A. Ekonomski vidik naložbe

50

B. Družbeno – socialni vidik naložbe

15

C. Regionalni vidik naložbe

5

D. Tehnološki vidik naložbe

15

E. Naravovarstveni vidik naložbe

15

Skupaj A.–E.

100

F. Projekti, ki se izvajajo v Pomurski regiji v skladu z 99. členom Uredbe PRP

10

Skupaj A.–F.

110
(2) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis znaša:
(a) iz ekonomskega vidika naložbe nad
15 točk in
(b) skupni seštevek presega 25 točk.
V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov
oziroma so podatki nepravilni, se vloga
v tem delu oceni z 0 točk.
(3). Med vlogami, ki presežejo vstopno
mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk, do porabe razpisanih sredstev.
(4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo
ocenjene na podlagi naslednjih meril za
ocenjevanje vlog:
XIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji
(1) Skladno s prvim odstavkom 31. člena in 1. točko prvega odstavka 36. člena
Uredbe PRP, znaša stopnja intenzivnosti
podpore za kmetije, kmetije z dopolnilno
dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti, ki
zadoščajo kriterijem za mikro podjetja:

Št.

Vrsta naložbe

Delež podpore v%

1

Za namene predelave in trženja kmetijskih proizvodov, predelave živil in
skupnih naložb.

Do vključno 45% priznane vrednosti naložbe.
Naložbe, katerih proizvodnja ima certifikat
ekološke pridelave ali predelave, pridobijo 5%
višji delež podpore.

2

Za namene prve stopnje predelave lesa.

Do vključno 50% priznane vrednosti naložbe.

3

Za naložbe, povezanimi s prednostnimi nalogami, so skladno s 16. a členom
Uredbe Sveta (ES) št. 74/2009, so do višjega% sofinanciranja upravičene
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ki prispevajo k:
a) izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov,*
b) izboljšanju energetske učinkovitosti,**
c) predelavi kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije,***
d) uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo,****
e) uvedbi naprav za obdelavo odpadnih voda pri predelavi.*****

Do vključno 60% priznane vrednosti naložbe.

* Tu so zajete vse naložbe v predelavo mleka in izdelavo mlečnih proizvodov ter zadevajo upravičene stroške v tabeli VI A tega javnega
razpisa.
** Tu so zajete naložbe v obnovljive vire energije.
*** Tu so zajete samo naložbe v menjavo obstoječega sistema za uporabo fosilnih goriv.
**** Tu so zajete naložbe v sisteme za shranjevanje vode, kot so vodni zbiralniki in podobno.
***** Tu so zajete naložbe v gradnjo čistilnih naprav in podobno.
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(2) Skladno s petim odstavkom 36. člena
Uredbe PRP, znaša najnižji znesek javne
pomoči 3.500 eurov za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 2.500.000 eurov za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do
vključno 6.000.000 eurov pomoči.
2. Specifični finančni pogoji
(1) Skladno s šestim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, je potrebno pri uveljavljanju splošnih stroškov, za namene predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje
predelave lesa, upoštevajo pravila »de minimis«, v skladu z Uredbo 1998/2006/ES.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu
podjetju na podlagi pravila »de minimis«,
ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 eurov.
(2) Skladno s sedmim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, je potrebno pri uveljavljanju
stroškov gradnje in obnove nepremičnin ter
stroškov nakupa novih strojev, opreme in
naprav se za namene namene predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave
lesa upošteva predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Regionalna karta, ki prikazuje upravičeno območje
za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, obsega celotno ozemlje Republike Slovenije. Naložbeni projekt mora ostati v regiji
vsaj pet let po končani naložbi.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Tretji odstavek 95. člena Uredbe PRP
določa, da se vloga vlaga pisno na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije, dostopne
na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Povabilo k oddaji vloge, navodilo
vlagateljem za izdelavo vloge, razširjen seznam informacijskih točk,
(b) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in priznanih vrednosti naložb,
(c) Merila in točkovanje, za namen ocenjevanja vlog,
(d) Prijavni obrazec s prilogami.
(2) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh www.mkgp.gov.si
in www.arsktrp.gov.si.
(3) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka,
od 8. do 15.30 in petek, od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 95. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, do
vključno 31. 8. 2010, do 24. ure.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge
morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa 95. člena Uredbe PRP.
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– V primeru, ko skupna vrednost naložbe ne presega 100.000 EUR (brez DDV) na
vlogo, se označi: »Ne odpiraj – vloga na 7.
javni razpis Dodajanje vrednosti za kmetije
– enostavna naložba« ali
– v primeru, ko skupna vrednost naložbe presega 100.000 EUR (brez DDV) na
vlogo, se označi: »Ne odpiraj – vloga na 7.
javni razpis Dodajanje vrednosti za kmetije
– zahtevna naložba«.
(3) Prepozne vloge se ne obravnavajo
in se vrnejo vlagateljem.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti zaprtih javnih razpisih je določen
v XXIV. poglavju Uredbe PRP.
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 92. člena Uredbe PRP, kot je določen za vložitev vloge, na naslov:
»Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in
obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES.
S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 102. členom Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe
PRP
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter
v primeru določil iz drugega, četrtega in petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja
za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja
z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od
dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od
poteka roka za izpolnitev obveznosti izda
odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja v primerih:
– če stranka zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin, po predpisih skupnosti o razvoju
podeželja, zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev, glede rokov in predlo-

ži ustrezne dokaze v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti. ARSKTRP lahko podaljša rok, če so bile izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega
razpisa, ter dosežen namen, za katerega
je bila dodeljena pravica do sredstev, ob
smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1,
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo
sredstev, na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in
ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne
glede na spremembo rokov, izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa,
ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Kot utemeljen
razlog za podaljšanje roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno
vplivati. Ti razlogi so naslednji:
(a) neugodne vremenske razmere,
(b) zamude pri dobavi strojev in opreme,
(c) nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek projekta ipd.
(4) Kadar prejemnik sredstev uporablja
predmet podpore v nasprotju z namenom,
za katerega so mu bila dodeljena, ali ne
izpolnjuje zahtev iz Uredbe PRP in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega podpoglavja, prejemniku sredstev ni treba vrniti
vseh že pridobljenih sredstev, v primerih
višje sile ali izrednih okoliščin, določenih
v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES, ter napadu bolezni ali škodljivcev v trajnem nasadu, zaradi katerih je bilo potrebno ta nasad
uničiti.
(7) Po določilih 47. člena Uredbe
1974/2006/ES, se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin: smrt
prejemnika sredstev (velja za fizične osebe), dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe),
razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, huda
naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene
kmetovo živino.
(8) O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in
predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
(9) Če se v obdobju, za katerega je bila
privzeta obveznost, kot pogoj za pridobitev
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pomoči, na drugo osebo prenese celotno
kmetijsko gospodarstvo upravičenca ali le
njegov del, ta druga oseba lahko prevzame
obveznost za preostanek obdobja. Če oseba obveznosti ne prevzame, upravičenec
povrne izplačano pomoč.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-4031/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (40/2010), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem
računovodskih evidenc plačilnih agencij,
izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in
EKSRP (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti
v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str.
74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 484/2009 z dne 9. junija 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede
izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za
razvoj podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6.
2009, str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1975/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga
je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI
2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007,
zadnjič spremenjenega dne 17. 12. 2009
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013)
objavlja,
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javni razpis
za ukrep 322 obnova in razvoj vasi
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa:
Objava in zaključek
javnega razpisa:
Obdobje upravičenosti
stroškov:

Cilj ukrepa:
Informacije o razpisu:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev
iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi v okviru PRP
2007–2013, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja
ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na
podeželskih območjih.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
15.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih
postavk MKGP, in sicer:
11.250.000,00 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP
2007–2013 – EU
3.750.000,00 € EUR iz proračunske postavke 9201 PRP
2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 85% oziroma za
preselitev kmetij iz vaških jeder do 100% upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije
pa 25%.
ODPRTI
Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradni
listu RS do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih
straneh MKGP in ARSKTRP.
Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od
datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev (v nadaljnjem
besedilu: odločba) do dokončanja naložbe oziroma
najpozneje do 30. 6. 2015.
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko tudi stroški, nastali
pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar
samo od 1. 1. 2007 dalje.
Cilj ukrepa prispeva k izboljšanju kakovosti življenja
ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na
podeželskih območjih.
INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
Tel.: 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si

II. Predmet podpore
Skladno z 78. členom Uredbe PRP je
predmet podpore v okviru tega javnega razpisa:
Predmet podpore 1: Urejanje površin za
skupne namene in potrebe v podeželskih
naseljih
Predmet podpore je ureditev prireditvene površine v naseljih za kulturne, športne
in druge javne namene, vključno z vaškim
otroškim igriščem ter rekreacijsko potjo prilagojeno mladim družinam in starejšim. Za
športne namene se podpre ena površina,
ki je namenjena športu in/ali drugim namenom. Površina mora biti prosto dostopna.
Predmet podpore 2: Urejanje vaških jeder
Predmet podpore je komunalna in prometna infrastruktura vaških in trških središč, prenova fasad (zunanjih ometov) ter
ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov ter postavitev urbane
opreme (kot so klopi, ograje, izveski in table). Prostor mora biti z naložbo celostno
urejen in skladen z lokalnim okoljem. Za
namen tega razpisa so meje vaškega jedra meje naselja v skladu Grafično enoto
rabe kmetijskih gospodarstev, dostopno na
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
Predmet podpore 3: Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih
Predmet podpore je komunalna in prometna infrastruktura, ki zagotavlja varnost
prebivalcem in obiskovalcem, kot so ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih po-
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stajališč, javne razsvetljave, dohodnih poti,
kolesarskih poti. Predmet podpore je tudi
infrastruktura za otroke in mamice ter starejše, kot so pločniki z dostopom za voziček,
varnostne ograje, poti prilagojene ljudem
s posebnimi potrebami in starejše. Prostor
mora biti z naložbo celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem, vključevati mora
vsaj dve vsebini tega 3. predmeta podpore,
ki se morata izvesti v istem naselju.
Predmet podpore 4: Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega
pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na
podeželju
Predmet podpore je obnova, izgradnja
in notranja oprema večnamenskih zgradb
javnega pomena, kot so kulturni domovi,
prostori za delovanje otrok in mladih, prostori za medgeneracijsko druženje, e-točke.
Predmet podpore je tudi z naložbo povezana infrastruktura za ljudi s posebnimi potrebami,
Predmet podpore 5: Preselitev kmetij iz
vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja
Predmet podpore je preselitev stavb
kmetije iz vaškega jedra z namenom celostne ureditve vaškega jedra v javnem interesu, kar mora biti v vlogi jasno utemeljeno.
III. Vlagatelji
Skladno s 80. členom Uredbe PRP so
vlagatelji občine.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
Splošni pogoji, skladni z 81. členom
Uredbe PRP
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni.
(2) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
(3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
davke in prispevke do države.
(4) Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
dokumentacijo v skladu z Zakonom o graditvi objektov, z natančnim popisom del in
stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi
odgovorni projektant ter vsa dovoljenja za
naložbo.
(5) Vlagatelj je dolžan izbrati izvajalce del
in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo
javna naročila.
(6) Vlagatelj se zavezuje, da bo naložbo
izvedel v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
(7) Vlagatelj mora imeti izdelano investicijski dokumentacijo skladno z vsebinami,
ki jih opredeljuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list, št. 60/06) ter vsa dovoljenja za
naložbo.
(8) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
(9) Vloga mora vsebovati program upravljanja naložbe za naslednjih pet let v skladu
z izhodišči, ki so objavljena na spletni strani:
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
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Naložba:
(1) Naložba se ne sme pričeti izvajati
pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
(2) Naložba mora biti zaključena celota.
V primeru gradbenih in obrtniških del
mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno
dokumentacijo (z natančnim popisom del in
stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi
projektant ter vsa dovoljenja za naložbo).
(3) Zaprtost finančne konstrukcije: vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja
lastnih finančnih sredstev za naložbo, s katero kandidira na javni razpis. Če je naložba
del večjega projekta, mora vlagatelj izkazati
sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih
sredstev za celoten projekt. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe (dokazilo je izpolnjen obrazec Finančna konstrukcija naložbe).
(4) Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije računov in dokazila se morajo
glasiti na upravičenca.
(5) Za namen razpisa so meje naselja v skladu Grafično enoto rabe kmetijskih
gospodarstev
dostopno
na
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
(6) Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
(7) Naložba mora biti del občinskega
razvojnega programa, potrjenega s strani
občinskega sveta, kar vlagatelj dokazuje
s sklepom o potrditvi DIIP-a/investicijskega
programa.
(8) Najvišja vrednost naložbe na podlagi
predračunske vrednosti je lahko do 500.000
EUR (brez DDV).
(9) Vloga mora biti popolna, izpolnjevati
razpisne pogoje in doseči 44 odstotkov točk
ali več pri ocenjevanju.
(10) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe,
mora biti iz priložene dokumentacije razvidno:
(a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
(b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tem
razpisu, ki ga potrdi pooblaščeni projektant
in nadzornik.
(11) Če vlagatelj kandidira za naložbo,
ki se (bo) nahaja(la) v objektih, zgrajenih
tudi za druge namene, se od vseh skupnih
stroškov gradnje celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada ipd.), kot upravičen
strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo (razvidno iz Tabela seznam prostorov po etažah
v prijavnem obrazcu).
Iz priložene dokumentacije mora biti razviden:
(a) popis del in predvidenih stroškov, ki
se nanaša na celoten objekt,
(b) popis del in predvidenih stroškov za
upravičen del naložbe.
(12) V primeru fazne gradnje natančen
popis že izvedenih dejavnosti in vrednosti
že izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščeni
projektant ali nadzornik.
(13) V primeru gradnje ali spremembe
namembnosti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma sklep/odločbo
pristojnega organa (UE), da za dela iz projektantskega popisa del predmetne naložbe
gradbeno dovoljenje ni potrebno.
(14) V primeru naložbe v notranjo/urbano
opremo je potrebno predložiti popis in razporeditev opreme ter predračune.

(15) V primeru posega v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihova vplivna
območja, je potrebno predložiti soglasje
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine v skladu z Zakonom
o varstvu kulturne dediščine, v nasprotnem
primeru pa navodila za obnovitvene posege
in lokacijsko informacijo.
(16) V primeru preselitve kmetije iz vaškega jedra z namenom njegovega celostnega urejanja, vlagatelj predloži ocenjeno
vrednost zemljišča in nepremičnin na podlagi sodne cenitve.
(17) Za preselitev kmetij iz vaških jeder
z namenom njihovega celostnega urejanja
mora vlagatelj izkazati javni interes, ki ga
v vlogi jasno opredeli in utemelji. Prav tako
mora vlagatelj z lastnikom kmetije, ki je
predmet preselitve, imeti sklenjeno pogodbo
o nadaljevanju kmetijske dejavnosti
(18) Naložbe se mora izvesti izven naselij s statusom mesta: naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec,
Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje,
Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava,
Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor,
Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož,
Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske
Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja
Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje
ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri.
(19) Naložbe ekonomske, prometne in
okoljske infrastrukture znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško niso predmet tega razpisa. Vlagatelji s teh območij
ne morejo kandidirati na predmetih podpore
2 in 3. Naselja v 10 kilometrskem pasu so
objavljena na spletnem naslovu: http://www.
svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Javni_razpis_8. 6. 2007/Seznam_
naselij_10_km_pas_s_Hrvasko.pdf.
(20) V zvezi z naložbo se mora opravljati
nepridobitna dejavnost, kar mora biti v vlogi
jasno opredeljeno in utemeljeno.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo (zadnjega) zahtevka upravičenca
za izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek). Kot zaključek naložbe se
v primeru gradnje za katero je potrebno
gradbeno dovoljenje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme
v opravljanje dejavnosti.
(2) V primeru posegov v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihovo vplivno območje, mora upravičenec o nameravanem
začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno območno enoto
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Ob zaključku naložbe mora predložiti
strokovno mnenje tega zavoda, da je naložba izvedena v skladu s kulturnovarstvenim
soglasjem.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
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(1) Vse naložbe po tem javnem razpisu
morajo biti zaključene v roku dveh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
(2) Kot dokazilo za zaključek naložbe
se šteje:

Št.

Naložba

Dokazilo o zaključku

1

Naložbe za izvedbo katerih je potrebno gradbeno dovoljenje

Uporabno dovoljenje

2

Nakup opreme

Vključitev opreme v opravljanje dejavnosti.

3

Naložbe v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali
naselbinsko dediščino oziroma njihovo vplivno območje.

Strokovno mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, da je naložba izvedena v skladu
s kulturnovarstvenim soglasjem.

(3) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
priložiti naslednja dokazila:

Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku.

1

Izpolnjen obrazec PRP-09.

2

Izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10.

3

Izjavo upravičenca, da v času izvajanja naložbe ni prejel javnih sredstev RS ali EU.

4

Originalni izvodi računov ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne vračajo.

5

Potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca, originalno začasno in končno gradbeno situacijo.

6

Originalna dokazila o plačilu računov ali gradbenih situacij, ki jih mora podpisati in žigosati odgovorna oseba za plačila
(izpisati je potrebno priimek in ime odgovorne osebe).

7

Uporabno dovoljenje in PID (projekt izvedenih del), če so se gradbena dela izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja.

8

Strokovno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da so bila dela na spomeniku ali spomeniškem
območju, nepremični ali naselbinski dediščini oziroma njihovem vplivnem območju izvedena v skladu s kulturnovarstvenim
soglasjem (če je bilo ob odobritvi vloge potrebno kulturnovarstveno soglasje).

9

Odlok o sprejetju občinskega proračuna z izpiski vseh treh delov proračuna (za vsako leto izvajanja naložbe) iz
programa APPrA (Aplikacije za Pripravo Proračuna in Analize). Naložba mora biti navedena z enakim nazivom kot je bila
posredovana v vlogi. Izkazana mora biti finančna skladnost projekta in občinskega proračuna. Če je prišlo do odstopanj, je
to potrebno obrazložiti v posebnem dopisu. Postavke predmetne naložbe morajo biti v proračunu vidno označene.

10

Potrjen obrazec 3 iz NRP-ja (Načrta razvojnih projektov) za podprto naložbo.

11

Fotografije lokacije/objekta ob vložitvi zahtevka (vsaj tri).

12

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.

13

Poročilo o izvajanju investicijskega projekta, skladno s 15. členom z Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Pri večletnih naložbah je potrebno poročilo
posredovati na Agencijo v vsakem letu izvajanja naložbe.

14

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ostala bistvena dokazila o izvedenem postopku javnega
naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10), kopijo ponudbe izbranega
izvajalca/dobavitelja s kopijo pogodbe.

15

Pogodba o odkupu zgradbe in zemljišča (za predmet podpore 5).

16

Zemljiškoknjižni izpisek ali zemljiško knjižni predlog (za predmet podpore 5).

17

Zahtevek za izplačilo se predloži v dveh, fizično ločenih izvodih (original in kopija).

(4) Zahtevek(e) za izplačilo sredstev
upravičenec vloži najkasneje v roku, ki je
določen z odločbo o pravici do sredstev.
Šteje se, da je odločba izdana tisti dan, ki je
naveden na odločbi o pravici do sredstev.
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(5) Sredstva se izplačajo na podlagi enega zahtevka v primeru, da je znesek sofinanciranja nižji od 120.000 EUR, v ostalih
primerih pa se lahko sredstva izplačajo na
podlagi enega zahtevka letno, ki ni nižji od
50.000 EUR.
(6) Označevanje naložbe: prejemnik
sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
Prejemnik sredstev mora skladno
s 101. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Naložbena dejavnost, za katero prejemnik sredstev prejme sredstva, se mora
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju se
ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe ter se naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi
obrestmi.
(2) V obdobju petih let po zaključku naložbe mora prejemnik sredstev letno na
Agencijo posredovati Poročilo o spremlja-

Št.
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nju učinkov investicije, skladno s 16. členom
z Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06). Prvo letno poročilo je prejemnik
sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do
31. 3. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Kolikor prejemnik sredstev do 31. 3., vsako zaporedno koledarsko
leto, pet let od zadnjega prejema sredstev,
na ARSKTRP ne posreduje letnega poročila, plača globo v višini 200 eurov. Kolikor
v roku 30 dni od vročitve odločbe o plačilu
globe ne posreduje letnega poročila, je dolžan vrniti deset procentov prejetih sredstev.
Obrazci za pripravo poročila se objavijo na
spletni strani ARSKTRP.
(3) Prejemniki sredstev, opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani
MKGP.
(4) Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter
omogočiti kontrolo projekta na kraju samem
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev:
(1) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za na-

Upravičeni strošek

ložbo, za katero je prejel podporo, voditi
dokumentacijo, določeno s tem razpisom,
ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter
omogočiti kontrole na kraju samem s strani
ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih
revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom.
V. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
Uredbi PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih
navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej
uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Lastna sredstva sofinanciranja upravičenca se ne štejejo za že prejeta javna
sredstva Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno z 79. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:
A. Upravičeni stroški za predmete podpore od 1 do 4 so:

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe
1

Gradbena in obrtniška dela
Upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova
montaža, stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del) ter konservatorsko-restavratorski posegi

do 500.000 EUR (brez DDV)
Upoštevajo se gradbena in obrtniška
dela v zvezi z izgradnjo in obnovo
objekta, vključno z deli na naložbah, ki
so spomeniki, spomeniška območja,
nepremična ali naselbinska dediščina.

2

Nakup nove opreme
Vključno z notranjo opremo in informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v
nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičene
stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces
(stroški prevoza, montaže opreme).

do 500.000 EUR (brez DDV)
od tega IKT oprema do 3.000 EUR. (brez
DDV)
(strojna in programska oprema računalnika,
telefon, faks, kopirni stroj)

Splošni stroški
1

Splošni stroški
Stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (kot so
priprava vloge, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, priprava zahtevkov
za izplačilo).

do 45.500 EUR (brez DDV)
oziroma največ do 10% upravičenih
stroškov

B. Upravičeni stroški za predmet podpore 5:
Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe
1

Stroški odkupa zemljišč in nepremičnin v vaškem jedru
Upoštevajo se vsi stroški povezani z odkupom zemljišč in nepremičnin v vaškem
jedru z namenom njihovega celostnega urejanja kot so odkup zemljišča, odkup
nepremičnin ipd.

do 500.000 EUR (brez DDV)
od tega lahko upravičeni stroški odkupa
zemljišča znašajo največ do 10%
upravičenih stroškov naložbe
Vlagatelj predloži ocenjeno vrednost
zemljišča in nepremičnin na podlagi sodne
cenitve.

2

Stroški ureditve komunalne in prometne infrastrukture do nove lokacije
Upoštevajo se stroški ureditve komunalne in prometne infrastrukture, do nove
lokacije kot so ureditev kanalizacije, javne poti ipd.

do 500.000 EUR (brez DDV)

Splošni stroški
1

Splošni stroški
Stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (kot so
priprava vloge, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, priprava zahtevkov
za izplačilo).

do 45.500 EUR (brez DDV)
oziroma največ do 10% upravičenih
stroškov
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(2) Do podpore pa niso upravičeni stroški
iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
ter naslednji stroški v skladu s šestim odstavkom 79. člena:
(a) vavčersko svetovanje;
(b) nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega
znanja;
(c) plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu;
(d) stroški poslovanja (kot so stroški
vzdrževanja in najema);
(e) bančni stroški in stroški garancij;
(f) nakup rabljene opreme;
(g) namenske stavbe, kot so cerkve, župnišča in drugi verski objekti, mrliške vežice,
pokopališča ter lovske in ribiške domove;
(h) izdatki pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti
od upravičenih stroškov;
(i) nepremičnine, ki so predmet izvršbe
na nepremičnino;
(j) stroški javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora).
(3) Skladno z 79. členom Uredbe PRP so
do podpore upravičeni stroški naložb, ki so
nastali od datuma izdaje odločbe o pravici
do sredstev do dokončanja naložbe oziroma
najpozneje do 30. 6. 2015.
(4) Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški kot so priprava vloge,
stroški pridobitve gradbene dokumentacije,
priprava zahtevkov za izplačilo, nastali po
1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom
začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti
na račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(5) Kot začetek stroška se skladno
z 79. členom Uredbe PRP šteje prevzem
katerekoli obveznosti upravičenca na račun
morebitno dodeljenih sredstev (sklenitev pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Vlagatelj pa lahko začne s postopkom izbire izvajalca skladno z Zakonom
o javnem naročanju, vendar pogodbe z izbranim izvajalcem ne sme skleniti pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
(6) Naložba mora biti končana pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo. Kot
dokončanje naložbe skladno z 81. členom
Uredbe PRP štejejo:
(a) pri naložbi, za katero je potrebno
gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje;
(b) pri nakupu opreme, vključitev opreme
v opravljanje dejavnosti;
(c) pri naložbi v spomenik, spomeniško
območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihovo vplivno območje je
poleg točke a) oziroma b) potrebno pridobiti strokovno mnenje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, da je naložba
izvedena v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno z 82. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo razpisne pogoje.
(2) Vloge, ki se nanašajo na dodelitev
nepovratnih sredstev za ukrep Obnova in
razvoj vasi, se bodo ocenile na podlagi naslednjih meril:
– razvojna ogroženost se oceni do 16
odstotkov; Sklep o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje
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2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: SKTE-3
regije) (Uradni list RS, št. 23/06);
– stopnja brezposelnosti v občini se oceni do 16 odstotkov; Sklep o območjih z višjo
stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09);
– velikost naselja se oceni do 12 odstotkov; velikost naselja po številu prebivalcev,
v katerem bo izvedena naložba (po podatkih
SURS-a);
– lokacija naložbe se oceni do 12 odstotkov; naložba je na območju s posebnim
varstvenim režimom (narodni, regijski ali
krajinski parki ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne
dediščine in ohranjanje narave);
– razvojni družbeno-ekonomski učinki
naložbe se ocenijo do 40 odstotkov; pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki
naložbe;
– delujoča LAS po programu LEADER
se oceni do 4 odstotke; odločba Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je
na območju ustanovljena delujoča Lokalna
akcijska skupina (LAS).
VIII. Finančne določbe
– 1. Splošni finančni pogoji v skladu
s 83. členom Uredbe PRP
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 83. členom Uredbe PRP podpora za
namene tega javnega razpisa znaša do
vključno 85 odstotkov priznane vrednosti
naložbe, za namen preselitve kmetij iz vaških središč do 100 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
Št.
1
2

Namen
Predmet podpore
od 1 do 4
Predmet podpore 5

Delež
podpore v%
Do 85%
Do 100%

(3) Najnižji znesek javne pomoči znaša 10.000 EUR za vlogo. Upravičenec
lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno
750.000 EUR pomoči.
– 2. Specifični finančni pogoji
(1) Upravičenci vlagajo zahtevke za
izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do
5. 10. in od 6. 11. do 31.12. Zahtevki, ki
bodo poslani med 6. 10. in 5. 11., bodo zavrženi. Obravnava zamude zaradi objektivnih
razlogov je določena v poglavju XI. tega
javnega razpisa.
(2) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni
v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni
dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(3) Podatki o prejemniku sredstev EKSRP (ime in priimek oziroma naziv pravne
osebe, poštna številka, občina in celotni znesek odobrenih javnih sredstev) bodo skladno
z Uredbo Komisije (ES) št. 259/2008 z dne
18. marca 2008 o podrobnih pravilih za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005
glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) navedeni na seznamu prejemnikov
sredstev EKSRP, ki se nahaja na spletni
strani ARSKTRP in MKGP.
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(4) Sredstva se izplačajo na podlagi
zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti original
izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali
overjeno fotokopijo tega računa ter dokazila o plačilih oziroma gradbeno situacijo pri
gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni
nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. Zadnjemu zahtevku mora upravičenec
priložiti tudi ustrezna dokazila o dokončanju
naložbe, ki so natančneje opredeljena v javnem razpisu.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) prijavni obrazec s prilogami ter program upravljanja naložbe;
(c) merila za ocenjevanje vlog.
(2) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na informacijskih točkah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dne po objavi
javnega razpisa v Uradni listu RS do zaprtja
javnega razpisa, ki se objavi na spletnih
straneh MKGP.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije, dostopne
na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici
vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
prijavlja, kot to določa tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP.
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
ukrep 322 Obnova in razvoj vasi«.
(3) Prepozne vloge se ne obravnavajo in
se s sklepom zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen
v XXIII. poglavju Uredbe PRP.
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 92. člena te uredbe, kot je določen
za vložitev vloge, na naslov:
»Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.

Stran

1580 /

Št.

49 / 18. 6. 2010
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele
po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES.
S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača
upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja
in morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in 102. členom Uredbe PRP.
Skladno s 54. členom Zakona o kmetijstvu
stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do
sredstev in pred potekom rokov iz odločbe
o pravici do sredstev zaprosi za spremembo
obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za
vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo predhodno pridobiti soglasje
s strani ARSKTRP.
Določena ključna opozorila vlagateljem,
povzeta po 102. členu Uredbe PRP so naslednja:
Ključna opozorila iz 102. člena Uredbe
PRP
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
ter v primeru določil iz drugega, četrtega in
petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja
podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja
z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od
dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od
poteka roka za izpolnitev obveznosti izda
odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja
v primerih:
– če stranka zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju podeželja zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1,
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za
podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov
in javnega razpisa ter dosežen namen, za
katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
(4) Kot utemeljen razlog za podaljšanje
roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Razlogi za
ta razpis, na katere upravičenec ni mogel
dejavno vplivati so:
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(a) nepredvidena dela;
(b) težave z izvedbo del;
(c) drugi utemeljeni razlogi.
(5) Kadar prejemnik sredstev uporablja
predmet podpore v nasprotju z namenom,
za katerega so mu bila dodeljena, ali ne
izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe
o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni
od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo,
s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
(6) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(7) Ne glede na določbe prvega, drugega, petega in šestega odstavka teh ključnih
opozoril prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primerih
višje sile ali izrednih okoliščin, določenih
v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES.
(8) Po določilih 47. člena Uredbe
1974/2006/ES se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del;
– smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe).
(9) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ob-4032/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list
št. 40/2010), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja
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iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami
o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (UL
L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi
z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL
L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 484/2009 z dne 9. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi
z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL
L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1975/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet)
k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.
2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 17. 12. 2009 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013) objavlja,
javni razpis
za ukrep 323 ohranjanje in izboljševanje
dediščine podeželja
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in
izboljševanje dediščine podeželja, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju
enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.
Razpisana sredstva:
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 8.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo
iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 85% upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%.
Vrsta javnega razpisa:
ODPRTI
Objava in zaključek javnega
Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do objave zaprtja javnega
razpisa:
razpisa na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev
(v nadaljnjem besedilu: odločba) do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015.
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko tudi
stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje.
Cilj ukrepa:
Cilj ukrepa prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih
pogojev na podeželskih območjih.
Informacije o razpisu:
– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
Tel.: 01/580-77-92, faks: 01/478- 92- 06, E-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS
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II. Predmet podpore
Skladno s 84. členom Uredbe PRP je
predmet podpore v okviru tega javnega razpisa:
Predmet podpore 1: Nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični
spomenik, spomeniško območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska
dediščina)
1. Obnova kulturne dediščine v primarnem okolju na podeželju vključuje obnovo
spomenikov (nepremičnin, ki so razglašene za spomenik lokalnega ali državnega
pomena), spomeniških območij (območje
nepremične dediščine zavarovano kot spomenik), nepremične dediščine (nepremičnine ali njihovi deli z vrednotami dediščine
vpisani v register dediščine) in naselbinske
dediščine (mestno, trško, vaško jedro, njegov del ali drugo območje) na podeželju, ki
pričajo o vsakdanjem življenju in delu prebivalcev na podeželju.
Vključuje obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij kot so stavbe javnega
pomena, hiše, lože, perišča, hlevi, svinjaki, kokošnjaki, čebelnjaki, drvarnice, kašče,
kozolci, skednji, seniki, svisli, hrami oziroma zidanice, kleti in repnice, sušilnice za
kmetijske pridelke, mlini in žage, kovačije,
vodnjaki, pastirske koče in staje, napajalna
korita, oglarske in drvarske koče, rokodelske delavnice, dvorci in graščine povezani
s kmetijsko dejavnostjo, vključno s pripadajočo okolico, podeželskimi vrtovi in parki,
drevoredi ter kulturno krajino.
Predmet podpore je:
1. Obnova objekta, ki je nepremični spomenik (lokalnega ali državnega pomena) ali
nepremična dediščina.
2. Obnova spomeniškega območja,
naselbinske dediščine ali posameznega
objekta, ki se nahaja znotraj varovanega
območja.
V primeru, da se v objektu izvaja nemuzejska dejavnost, je predmet podpore zunanjost objekta oziroma sanacija temeljev,
strešne konstrukcije in kritine, dimnikov, stopnišč in balkonov, zunanjih ometov (fasade)
in stavbnega pohištva (okna, vrata). V sklopu objekta je predmet podpore tudi objektu
pripadajoča okolica. Predmet podpore je
samo neposredna okolica, če se ta ureja
v skladu s strokovnimi smernicami Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
3. Obnova spomenikov oblikovane narave (vrtnoarhitekturne dediščine) in kulturne
krajine (nepremična dediščina, ki je odprt
prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo pretežno določajo človekovi posegi in
dejavnost).
Predmet podpore je: ureditev poti, ograj,
klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves,
ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev
brežin, robnikov, zasaditev okrasnih rastlin
in dreves, obnova arhitekturnih elementov
vrta, vrtna plastika, stopnice, ograje in portali (lesene, kovinske, kamnite, zidane, njihove kombinacije), vodni motivi, vrtni paviljoni,
pergole.
Predmet podpore 2: Muzeji na prostem
Muzeji na prostem prikazujejo kulturo in
način življenja zlasti kmečkega in obrtniškega prebivalstva na podeželju v širšem
primarnem okolju (in situ) in so odprti za javnost. Vključujejo lahko premično (predmeti)
in nepremično (stavbe) dediščino, dediščino
oblikovane narave (vrtnoarhitekturno dediščino) in kulturne krajine.
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Predmet podpore je obnova objektov
in območij kulturne dediščine ter prenos
objektov, ki so ali s projektom postanejo
del muzeja na prostem, nakup opreme za
predstavitev muzejske zbirke (vitrine, panoji,
avdio-vizualna oprema) ter ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske
trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table).
Predmet podpore 3: Ekomuzeji
Ekomuzeji so muzeji, ki so skupno delo
lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva
od ideje do izvedbe in upravljanja. Temeljijo
na aktivnem vključevanju lokalnega prebivalstva s poudarkom na vzgojnem pomenu
dediščine, trajnostnem razvoju lokalnega
območja ter varovanju dediščine v svojem
izvirnem okolju.
Predmet podpore je obnova objektov in
območij za delovanje ekomuzejev, nakup
opreme za predstavitev muzejske zbirke
(vitrine, panoji, avdio-vizualna oprema) ter
ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table).
Predmet podpore 4: Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine
Predmet podpore je obnova in oprema
prostorov stalnih zbirk etnološke dediščine,
ki pričajo o vsakdanjem življenju podeželskega prebivalstva, nakup potrebne opreme
za postavitev zbirke (vitrine, panoji, avdiovizualna oprema) in postavitev označevalnih tabel.
Predmet podpore 5: Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne
vrednote in kulturno dediščino določenega
območja
Predmet podpore je ureditev lokacije
naravne vrednote ali kulturne dediščine in
njene okolice ob poti; ureditev javnih poti
(poti za pešce, kolesarje, jezdece ipd.), ki
niso namenjene vozilom na motorni pogon,
mulatier, obnova oblikovane narave ali kulturne krajine, ki je javno dostopna (vrtovi,
parki, drevoredi, kali), ograj in klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves, ureditev in
čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, robnikov, zasaditev rastlin in dreves, obnova
arhitekturnih elementov vrta, vrtne plastike,
stopnic in portalov (lesenih, kovinskih, kamnitih, zidanih, njihovih kombinacij), vodnih
motivov, vrtnih paviljonov, pergol in postavitev označevalnih tabel.
Tematska pot mora vključevati vsaj eno
točkovno lokacijo naravne ali kulturne dediščine lokalnega okolja, ki je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga
vodi Ministrstvo za kulturo. Lokacije morajo
biti s potjo povezane v vsebinsko celoto.
V primeru že obstoječih poti morajo nove lokacije poti vsebovati vsaj eno novo točkovno
lokacijo naravne ali kulturne dediščine lokalnega okolja vpisano v Register nepremične
kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo ter prispevati novo dodano vrednost
obstoječi poti.
III. VLAGATELJI
Skladno s 86. členom Uredbe PRP so
vlagatelji:
fizične in pravne osebe ter občine, ki so
lastniki, solastniki ali koncesionarji predmeta
podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni
državni lasti, ki so lastniki ali solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko
tudi najemniki predmeta podpore, ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj
10 let, pogodba pa mora veljati še vsaj 5 let
po izplačilu sredstev. Vlagatelji za predmet
podpore 5. iz II. poglavja tega javnega raz-

pisa so lahko tudi pooblaščeni zastopniki
lastnika oziroma solastnika objekta oziroma
prostora, ki je predmet podpore. Ustanove,
ki opravljajo javno službo varstva kulturne
dediščine ali ohranjanja narave ter izdajajo
strokovna soglasja oziroma mnenja v postopkih, ne morejo biti vlagatelji.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega
razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni.
(2) Vlagatelj mora pri pripravi vloge uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
(3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse
davke in prispevke do države.
(4) Vlagatelj mora izkazati sposobnost
zagotavljanja lastnih finančnih sredstev.
(5) Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
dokumentacijo z natančnim popisom del in
stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi
odgovorni projektant ter vsa dovoljenja za
naložbo.
(6) Vlagatelj mora za naložbo predložiti:
– če gre za poseg v nepremični spomenik, spomeniško območje, nepremično
dediščino, kulturno krajino, naselbinsko
dediščino, kulturnovarstveno soglasje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine v skladu z Zakonom
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08);
– če gre za predstavitev zbirke, potrjen
obrazec za predstavljanje in varovanje muzejske zbirke, ki ga izda pristojni državni muzej oziroma pooblaščeni muzej (Razvid muzejev dostopen na spletni strani:http://www.
mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/dediscina/Razvid_muzejev_24.12.08.pdf;
– če se poseg izvaja na območju, ki ima
na podlagi predpisov s področja ohranjanja
narave poseben status, naravovarstveno
soglasje Agencije Republike Slovenije za
okolje v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04);
– soglasje Zavoda RS za gozdove, če se
poseg izvaja na območju gozda.
(7) Vlagatelj mora predložiti načrt upravljanja naložbe za naslednjih pet let v skladu
z izhodišči, ki so objavljena na spletni strani:
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
(8) Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora
imeti stalno ali začasno prebivališče na
ozemlju Republike Slovenije. Vlagatelj, ki je
pravna oseba, mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
(9) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
Naložba:
(1) Naložba mora biti zaključena celota.
V primeru gradbenih in obrtniških del mora
vlagatelj zagotoviti ustrezno dokumentacijo (z natančnim popisom del in stroškovno
opredelitvijo cen, ki jo pripravi projektant
ter vsa dovoljenja za naložbo). Za notranjo
opremo je potrebno predložiti popis opreme,
razporeditev opreme v prostoru in predračune.
(2) Gradbena in obrtniška dela morajo
biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
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prostor, graditev objektov, varstvo okolja,
varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.
(3) Če je naložba del večjega projekta,
mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za celoten
projekt. Iz dokumentacije mora biti razvidna
zaprtost finančne konstrukcije za priznani in
nepriznani del naložbe (dokazilo je obrazec
Finančna konstrukcija naložbe).
(4) Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije računov in dokazila se morajo
glasiti na upravičenca.
(5) Vlagatelji, ki so fizične in pravne osebe in ki niso uporabniki proračuna, morajo
za stroške vseh storitev, dobav, del, strojev
in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez
DDV), pridobiti primerljive pisne ponudbe
najmanj treh dobaviteljev. V primeru, da ni
mogoče pridobiti treh ponudb, je potrebno
priložiti ustrezno izjavo Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
(6) Vlagatelj se zavezuje, da bo naložba izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
(7) Če vlagatelj ni lastnik oziroma ni edini
lastnik, mora predložiti soglasje lastnika ali
solastnika naložbe. V primeru najema predmeta podpore mora vlagatelj predložiti na
upravni enoti ali pri notarju overjeno najemno pogodbo in soglasje lastnika. Pogodba
mora bit sklenjena vsaj za 10 let in mora
veljati še vsaj 5 let po izplačilu sredstev po
tem javnem razpisu.
(8) Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
(9) Vloga mora biti popolna in pri ocenjevanju doseči 30 odstotkov točk ali več
pri ocenjevanju.
(10) Konservatorsko-restavratorski posegi morajo biti usklajeni s Katalogom konservatorsko restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je
pripravil Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine v septembru 2003 in dopolnil
v juniju 2007 (katalog je dostopen na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si).
(11) Objekti ali območja, ki so predmet
podpore 1, morajo biti ob oddaji vloge vpisani v Register nepremične kulturne dediščine,
ki ga vodi Ministrstvo za kulturo (imeti morajo EŠD–evidenčno številko dediščine).
(12) Objekti ki so stanovanjske enote
(stalne ali začasne) in so predmet podpore
1, morajo biti razglašene za spomenik lokalnega ali državnega pomena.
(13) Naložba ne sme biti v postopku denacionalizacije.
(14) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe,
mora biti iz priložene dokumentacije razvidno:
(a) popis del in stroškov, ki se nanašajo
na celotno naložbo,
(b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tem
razpisu, ki ga potrdi pooblaščeni projektant ali nadzornik ter zavod, ki izvaja javno
službo v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine in zakonom o ohranjanju
narave.
(15) Če vlagatelj kandidira za naložbo,
ki se (bo) nahaja(la) v objektih, zgrajenih
tudi za druge namene, se od vseh skupnih
stroškov gradnje celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada ipd.), kot upravičen
strošek prizna le strošek v sorazmernem de-
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ležu, glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo (Tabela
seznam prostorov po etažah).
Iz priložene dokumentacije mora biti razviden:
(a) popis del in predvidenih stroškov, ki
se nanaša na celoten objekt,
(b) popis del in predvidenih stroškov za
upravičen del naložbe,
(c) popis del in predvidenih stroškov za
neupravičen del naložbe (aktivnosti/dela, ki
niso predmet podpore po tem javnem razpisu).
(16) Naložba se mora uporabljati izključno za dejavnost ali namen, ki je predmet
podpore.
(17) Projekt se mora izvesti izven naselij
s statusom mesta: naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec,
Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje,
Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava,
Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor,
Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož,
Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske
Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja
Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje
ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri.
2. Specifični pogoji
Določila, ki veljajo za naložbe občin
(1) Kadar je vlagatelj občina, mora biti
investicijska dokumentacija pripravljena
skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list, št. 60/06).
(2) Naložba s katero občina kandidira
mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta,
kar vlagatelj dokazuje s sklepom o potrditvi
DIIP-a/investicijskega programa.
(3) Ob oddaji vloge se morata investicijska dokumentacija in veljavni načrt razvojnih programov finančno ujemati (priloga
razpisne dokumentacije).
(4) Izvajalci operativnih del in dobavitelji
morajo biti izbrani v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila.
(5) izvirniki ponudb morajo biti vključeni
v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) Vsa gradbena in obrtniška dela na
objektih in območjih, ki so spomeniki, registrirana dediščina ali naravne vrednote,
morajo biti obvezno izvajana pod nadzorom
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine ali Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
(2) Upravičenec mora o nameravanem
začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno službo, ki izvaja varstvo kulturne dediščine ali ohranjanje
narave (pristojno območno enoto Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine, pristojni državni muzej
oziroma pooblaščeni muzej ali pristojno območno enoto Zavoda Republike Slovenije
za varstvo narave).
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(3) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek).
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo. Vse naložbe
po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
(2) Kot dokazilo za zaključek naložbe
se šteje:
Št.
1
2

3

Naložba
Naložbe za izvedbo katerih je potrebno
gradbeno dovoljenje
Naložbe v kulturno dediščino oziroma
naravne vrednote

Nakup opreme

Dokazilo o zaključku
Uporabno dovoljenje.
Strokovno mnenje pristojnega
zavoda, ki izvaja javno službo, da je
naložba izvedena v skladu z Zakonom
o varstvu kulturne dediščine oziroma
Zakonom o ohranjanju narave.
Vključitev opreme v opravljanje
dejavnosti.

(3) Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
priložiti naslednja dokazila:
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca,

2

kopije treh ponudb za dela/ opremo v vrednosti nad 10.000 EUR (fizične in
pravne osebe, ki niso uporabniki proračuna),

3

Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ostala bistvena dokazila
o izvedenem postopku javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10), kopijo ponudbe izbranega
izvajalca/dobavitelja s kopijo pogodbe (proračunski uporabniki),

4

kopije sklenjenih pogodb z izvajalci,

5

originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu,

6

originalne začasne in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani
pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru večjih gradbenih
del) ter originalna dokazila o njihovem plačilu,

7

uporabno dovoljenje (če so se dela izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja),

8

strokovno mnenje pristojnega zavoda (Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine ali Zavod RS za varstvo narave), da je naložba izvedena skladno
z Zakonom o varstvu kulturne dediščine oziroma Zakonom o ohranjanju
narave,

9

izjavo upravičenca, da v času izvajanja naložbe ni prejel javnih sredstev RS ali
EU za iste upravičene stroške,

10

fotografijo lokacije/objekta po zaključku naložbe,

11

Odlok o sprejetju občinskega proračuna z izpiski vseh treh delov proračuna
(za vsako leto izvajanja naložbe) iz programa APPrA (Aplikacije za Pripravo
Proračuna in Analize). Naložba mora biti navedena z enakim nazivom kot je
bila posredovana v vlogi. Izkazana mora biti finančna skladnost projekta in
občinskega proračuna. Če je prišlo do odstopanj, je to potrebno obrazložiti
v posebnem dopisu. Postavke predmetne naložbe morajo biti v proračunu
vidno označene (velja za občine),

12

potrjen obrazec 3 iz NRP-ja za podprto naložbo (velja za občine).
(4) Zahtevek(e) za izplačilo sredstev
upravičenec vloži najkasneje v roku, ki je
določen z odločbo o pravici do sredstev.
Šteje se, da je odločba izdana tisti dan, ki je
naveden na odločbi o pravici do sredstev.
(5) Sredstva se izplačajo na podlagi enega zahtevka.
(6) Označevanje naložbe: prejemnik
sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javno-

sti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet
let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
Upravičenec mora skladno s 101. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe,
mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe.
(2) Naložbena dejavnost, za katero prejemnik sredstev prejme sredstva, se mora
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi
obrestmi.
(3) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila
sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik
sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do
31. 3. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Kolikor prejemnik sredstev do 31. 3., vsako zaporedno koledarsko
leto, pet let od zadnjega prejema sredstev,
na ARSKTRP ne posreduje letnega poročila, plača globo v višini 200 eurov. Kolikor
v roku 30 dni od vročitve odločbe o plačilu
globe ne posreduje letnega poročila, je dolžan vrniti deset odstotkov prejetih sredstev.
Obrazci za pripravo poročila se objavijo na
spletni strani ARSKTRP.
(4) Prejemniki sredstev, opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani
MKGP.
(5) Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter
omogočiti kontrolo projekta na kraju samem
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu
sredstev:
(1) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za naložba, za katero je prejel podporo, voditi
dokumentacijo, določeno s tem razpisom,
ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter
omogočiti kontrole na kraju samem s strani
ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih
revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom.
(2) Ohranjanje naložbe: Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih
pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem
obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb
oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme
uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi.
(3) V obdobju petih let po zaključki naložbe mora prejemnik sredstev letno na
Agencijo posredovati Poročilo o spremljanju učinkov investicije, skladno s 16. členom z Uredbe o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) (velja za uporabnike
proračuna).
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V. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
Uredbi PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po Uredbi
PRP že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Če je upravičenec po tej uredbi občina, se lastna sredstva sofinanciranja ne
štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI. Upravičeni stroški
Skladno s 85. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:
Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe
1

Gradbena in obrtniška dela
Upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz)
in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del) ter konservatorsko-restavratorski
posegi.

do 300.000 EUR (brez DDV)
Upoštevajo se gradbena in obrtniška dela
v zvezi z izgradnjo, obnovo in prenosom
predmeta podpore

2

Nakup nove opreme
Vključno z notranjo opremo in informacijsko komunikacijsko tehnologijo
(v nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško programsko opremo. Med
upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme
v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).

do 300.000 EUR (brez DDV)
od tega IKT oprema do 3.000 EUR (brez
DDV)
strojna in programska oprema računalnik,
telefon, faks, kopirni stroj

3

Prispevek v naravi
Stroški materiala (les, kamen ipd.) in dela vlagatelja.
Opravičljivi stroški so v skladu z 2. točko 54. člena Uredbe 1974/2006.

do 27.300 EUR (brez DDV)
oziroma največ do 10% upravičenih stroškov
Vrednost prispevka v naravi potrdi
Restavratorski center Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije

Splošni stroški
1

Stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe
(kot so priprava vloge, stroški pridobitve gradbene dokumentacije,
dokumentacija za konservatorsko-restavratorske posege, priprava
zahtevkov za izplačilo).

do 27.300 EUR (brez DDV)
oziroma največ do 10% upravičenih stroškov

(1) Prispevek v naravi: Skladno s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES se med upravičene izdatke lahko štejejo tudi prispevki
javnih ali zasebnih upravičencev v naravi
(nudenje blaga ali storitev, za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto z računi ali
enakovrednimi dokumenti), če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
(a) prispevki vključujejo zagotavljanje zemljišč ali nepremičnin, opreme ali surovin,
raziskovalne ali strokovne dejavnosti ali neplačanega prostovoljnega dela,
(b) vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
Javni izdatki, ki jih sofinancira EKSRP
in ki prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, ob zaključku aktivnosti ne
smejo preseči skupnih upravičenih izdatkov
(brez prispevkov v naravi).
Vrednost prispevka v naravi (material,
delo vlagateljev) potrdi Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
(2) Do podpore pa niso upravičeni stroški
iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
in 4. točke 85. člena Uredbe PRP:
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(a) vavčersko svetovanje;
(b) nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega
znanja;
(c) plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu;
(d) prevozna sredstva;
(e) stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema itd.);
(f) bančne stroške in stroške garancij;
(g) nakup rabljene opreme;
(h) stroške javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
(h) izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti
od upravičenih stroškov;
(i) stavbe ali območja, ki so v postopku
denacionalizacije;
(j) premično in živo dediščino;
(k) razstavne eksponate oziroma zbirke;
(l) sakralne in grajske objekte ter njim
pripadajoče parke, drevorede in vrtove;
(m) nakup sadilnega materiala enoletnic;
(n) nepremičnine, ki so predmet izvršbe
na nepremičnino.
(3) Skladno s 85. členom Uredbe PRP so
do podpore upravičeni stroški naložb, ki so
nastali od datuma izdaje odločbe o pravici
do sredstev do dokončanja naložbe oziroma
najpozneje do 30. 6. 2015.
(4) Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, kot so priprava vloge,
stroški, pridobitve gradbene dokumentacije,
priprava zahtevkov za izplačilo, nastali po
1. 1. 2007 do vložitve zahtevka za izplačilo
sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka
upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli,
niti prevzeti nobenih obveznosti na račun
morebitnih dodeljenih sredstev.
(5) Kot začetek naložbe se skladno
s 85. členom Uredbe PRP šteje prevzem
katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitno dodeljenih sredstev (sklenitev pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del). Vlagatelj občina pa lahko
začne s postopkom izbire izvajalca skladno
z ZJN-2, vendar pogodbe z izbranim izvajalcem ne sme skleniti pred izdajo odločbe
o pravici do sredstev.
(6) Naložba mora biti končana pred oddajo zahtevka za izplačilo. Kot dokončanje
naložbe skladno s 87. členom Uredbe PRP
štejejo:
(a) uporabno dovoljenje za naložbe, ki se
izvajajo na podlagi gradbenega dovoljenja;
(b) pri nakupu opreme, vključitev opreme
v opravljanje dejavnosti.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno z 88. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) Skladno z 99. členom Uredbe PRP
velja, da če je lokacija naložbe na območju
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09), pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, še
dodatnih deset odstotnih točk.
(3) Podrobnejša merila so naslednja:
Ukrep Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter
pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi
naslednjih meril:
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Za predmete podpore 1., 2., 3. in 4. so
merila:
– razvojna ogroženost se oceni do 20
odstotkov; Sklep o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06);
– lokacija naložbe se oceni do 10 odstotkov; naložba je na območju s posebnim
varstvenim režimom (državni, regijski ali
krajinski parki ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne
dediščine in ohranjanje narave);
– predmet podpore/sklop dediščine se
oceni do 10 odstotkov;
– status dediščine se oceni do 10 odstotkov;
– delujoča LAS po programu LEADER se
oceni do 10 odstotkov, odločba Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je
na območju ustanovljena delujoča lokalna
akcijska skupina;
– pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe se ocenijo do 40 odstotkov.
Za predmet podpore 5. so merila:
– razvojna ogroženost se oceni do 20
odstotkov; Sklep o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06);
– lokacija naložbe se oceni do 30 odstotkov; naložba je na območju s posebnim
varstvenim režimom (narodni, regijski ali
krajinski parki ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne
dediščine in ohranjanje narave) ter povezovanje lokacij;
– delujoča LAS po programu LEADER se
oceni do 10 odstotkov, odločba Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je
na območju ustanovljena delujoča lokalna
akcijska skupina;
– pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe se ocenijo do 40 odstotkov.
VIII. Finančne določbe
Splošni finančni pogoji v skladu z 89. členom Uredbe PRP
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno z 89. členom Uredbe PRP podpora za
namene tega javnega razpisa znaša do
vključno 85% celotnih upravičenih stroškov
naložbe.
(3) Najnižji znesek javne pomoči znaša
3.000 EUR.
(4) Najvišja vrednost naložbe na podlagi
predračunske vrednosti je lahko do 300.000
EUR (brez DDV).
(5) Po pravilu de minimis lahko prejemnik
sredstev pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma
upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem
sektorju, največ 100.000 EUR v obdobju
zadnjih treh proračunskih let.
(6) Upravičenci vlagajo zahtevke za
izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do
5. 10. in od 6. 11. do 31.12. Zahtevki, ki
bodo vloženi med 6. 10. in 5. 11., bodo zavrženi. Obravnava zamude zaradi objektivnih
razlogov je določena v poglavju XI.
(7) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni
v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni
dovoljena, mogoč pa je upravni spor.

(8) Podatki o prejemniku sredstev EKSRP
(ime in priimek oziroma naziv pravne osebe,
poštna številka, občina in celotni znesek
odobrenih javnih sredstev) bodo, skladno
z Uredbo Komisije (ES), št. 259/2008, z dne
18. marca 2008, o podrobnih pravilih za
uporabo Uredbe Sveta (ES), št. 1290/2005,
glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), navedeni na seznamu prejemnikov
sredstev EKSRP, ki se nahaja na spletni
strani ARSKTRP in MKGP.
(9) Sredstva se izplačajo na podlagi
zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti original
izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali
overjeno fotokopijo tega računa ter dokazila o plačilih oziroma gradbeno situacijo pri
gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni
nadzorni organ in upravičenec, z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. Zahtevku mora upravičenec priložiti
tudi ustrezna dokazila o dokončanju naložbe, ki so natančneje opredeljena v javnem
razpisu.
(10) Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu
z veljavno zakonodajo.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) prijavni obrazec s prilogami ter načrtom upravljanja;
(b) merila za ocenjevanje vlog.
(2) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na informacijskih točkah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in
sicer od naslednjega dne po objavi javnega
razpisa do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletnih straneh MKGP.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije, dostopne
na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici
vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
prijavlja, kot to določa tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP.
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
ukrep 323
Ohranjanje in izboljševanje dediščine
podeželja«
(3) Prepozne vloge se ne obravnavajo in
se s sklepom zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem naložbe
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen
v XXIII. poglavju Uredbe PRP.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 95. člena Uredbe PRP, kot je določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplača šele
po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES.
S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača
upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja
in morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in 102. členom Uredbe PRP.
Skladno s 54. členom Zakona o kmetijstvu
stranka lahko po izdaji odločbe o pravici do
sredstev in pred potekom rokov iz odločbe
o pravici do sredstev zaprosi za spremembo
obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za
vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo predhodno pridobiti soglasje
s strani ARSKTRP.
Določena ključna opozorila vlagateljem,
povzeta po 102. členu te uredbe, so naslednja:
Določena ključna opozorila vlagateljem,
povzeta po 102. členu Uredbe PRP so naslednja:
Ključna opozorila iz 102. člena Uredbe
PRP
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
ter v primeru določil iz drugega, četrtega in
petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja
podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja
z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od
dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od
poteka roka za izpolnitev obveznosti izda
odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja
v primerih:
– če stranka zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju
podeželja zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih
dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok,

če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega
razpisa ter dosežen namen, za katerega
je bila dodeljena pravica do sredstev, ob
smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za
podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov
in javnega razpisa ter dosežen namen, za
katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
(4) Kot utemeljen razlog za podaljšanje
roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Razlogi za
ta razpis, na katere upravičenec ni mogel
dejavno vplivati, so:
(a) nepredvidena dela;
(b) težave z izvedbo del;
(c) drugi utemeljeni razlogi.
(5) Kadar prejemnik sredstev uporablja
predmet podpore v nasprotju z namenom,
za katerega so mu bila dodeljena, ali ne
izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe
o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni
od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo,
s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
(6) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(7) Ne glede na določbe prvega, drugega, petega in šestega odstavka teh ključnih
opozoril prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primerih
višje sile ali izrednih okoliščin, določenih
v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES.
(8) Po določilih 47. člena Uredbe
1974/2006/ES se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del;
– smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe).
(9) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Št. 410-38/2010-2
Ob-4096/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje na podlagi Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08
v nadaljevanju: ZOF-1), ZIPRO 1011 (Ura-
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dni list RS, št. 99/09 in 29/10) in Pravilnika
o postopkih izvrševanja proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) objavlja
javni razpis
za prijavo predlogov investicijskih
projektov za sofinanciranje investicij
na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti v Republiki Sloveniji
za leti 2011 in 2012
I. Predmet razpisa in razpisna področja
Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za
zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev
v skladu z razvojnimi cilji države na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, razpis za sofinanciranje investicijskih projektov
oziroma posameznih investicijskih ukrepov
na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2011 in 2012, pri katerem
bo na podlagi pogojev, določenih z ZOF-1,
ZIPRO 1011 (Uradni list RS, št. 99/09 in
29/10), Pravilnika o postopkih izvrševanja
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08) finančno sodelovala tudi Republika
Slovenija.
Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti
v Republiki Sloveniji za leti 2011 in 2012, ki
bodo sofinancirani iz proračuna ministrstva
za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih
programov za leta trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta.
Občinski investicijski projekti na področju
primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene
ambulante) po tem razpisu vključujejo:
– gradnje,
– obnove,
– nabavo opreme.
Projekt, ki ga občina predlaga za sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna,
mora biti funkcionalno zaključena faza investicije v objekt, prostore ali opremo, tako,
da objekt ali naprava po izvedeni investiciji
lahko deluje.
II. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so občine, ki v navedem obdobju načrtujejo
investicijski projekt v zdravstvenem domu,
zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti
in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobitev dodatnih sredstev do višine, kot jih
določa Uredba o metodologiji za določitev
razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09) (v
nadaljevanju: občina predlagateljica).
Namen razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov na področju primarne
ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2011
in 2012.
Na razpis se lahko prijavijo občine predlagateljice projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Predmet projekta mora biti skladen
s predmetom tega javnega razpisa in določili
javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvedbe.
2. Občina predlagateljica mora imeti investicijo s katero kandidira na razpisu uvrščeno v Načrt razvojnih programov občine.
3. Občina predlagateljica mora imeti
sklep pristojnega organa javnega zavoda
o upravičenosti investicije in o vključenosti
investicije v srednjeročni razvojni program
zavoda in v letni načrt investicij zavoda.
4. Občina predlagateljica mora imeti
sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi inve-
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sticijskega dokumenta (dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski
program izdelan na podlagi Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06)).
5. Predlagana investicija mora biti smiselno razporejena na največ dve leti.
6. Občina predlagateljica mora biti lastnica zemljišča v primeru novogradnje z ustreznim dokazilom, v primeru obnove ali nabave opreme pa lastnica objekta ali prostorov
z ustreznim dokazilom.
7. Občina predlagateljica mora zagotavljati pripravo in izvedbo investicijskega
projekta v skladu s prostorskimi standardi
in sprejeto Prostorsko tehnično smernico
TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti,
Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/07) in Zakonom o javnih
naročilih (ZJN2, Uradni list RS, št. 128/06).
8. Občina predlagateljica mora predložiti
OBR 3 (obrazec 3) »Načrt razvojnih programov 2010-2013« in izkazati, da ima v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne
konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana
sredstva z naslova tega razpisa.
Dokazilo: Obrazec 3 (ki mora biti izpolnjen po navodilih Ministrstva za finance,
Proračunski priročnik, poglavje Načrt razvojnih programov), iz katerega je razvidna
finančna konstrukcija za (skupaj s predvidenimi sredstvi MZ, za katera kandidira na
tem razpisu).
III. Ostale zahteve
1. Vloga za dodelitev sredstev mora biti
predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Občina predlagateljica mora predložiti
podpisano izjavo (Obrazec št. 2 – razpisne
dokumentacije) z obveznimi prilogami in naslednjo vsebino:
– da smo seznanjeni in se strinjamo
z vsebino javnega razpisa »za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene
dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2011
in 2012, ki bodo sofinancirane iz proračuna
Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt
razvojnih programov za leta trajanja investicije«;
– da je investicija, s katero kandidira
občina predlagateljica na predmetnem razpisu, uvrščena v Načrt razvojnih programov
občine;
– da je občina predlagateljica potrdila
investicijski dokument za predmetno investicijo. Obvezna priloga: Sklep ustanovitelja
(občine) o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument identifikacije investicijskega
projekta ali investicijski program izdelan na
podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/06));
– da je investicija smiselni razporejena
na največ dve leti;
– da je občina lastnica zemljišča v primeru novogradnje;v primeru obnove ali nabave
opreme pa lastnica objekta ali prostorov.
Obvezna priloga: Izjava o lastništvu;
– da bomo zagotovili pripravo in izvedbo
investicijskega projekta v skladu s prostorskimi standardi in sprejeto Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008 zdravstveni objekti, Zakonom o graditvi objektov
(ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/07) in Zakonom o javnih naročilih (ZJN2, Uradni list
RS, št. 128/06);
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– da lahko za leta izvajanja investicije izkažemo zaprto finančno konstrukcijo
z lastnimi, morebitnimi drugimi sredstvi ter
proračunskimi sredstvi, za katera kandidiramo na razpisu in imamo veljavni Načrt
razvojnih programov. Obvezna priloga: OBR
3 (obrazec 3) – Načrt razvojnih programov
2010-2013;
– da je pristojni organ javnega zavoda
sprejel Sklep o upravičenosti investicije in
o vključenosti investicije v srednjeročni razvojni program zavoda in v letni načrt investicij zavoda. Obvezna priloga: Sklep pristojnega organa javnega zavoda.
Pri izvedbi projekta mora biti dosledno
upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter
pravila v Republiki Sloveniji.
IV. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Ministrstvo za zdravje bo na podlagi analize pridobljenih prijav in skladno s pogoji za
sodelovanje, ki so navedeni v točkah I. – II.
tega razpisa in točkah. 4.1 – 4.2 razpisne
dokumentacije in ostalimi zahtevami, ki so
navedene v točki III. tega razpisa in točki 4.3 razpisne dokumentacije, oblikovalo
predlog izhodiščnega dveletnega programa
za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti z navedbo izbranih
posameznih investicijskih projektov in ga
kot pristojno ministrstvo predložilo v sprejem
Vladi Republike Slovenije.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom razpisa
in, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v točkah I.–II. tega razpisa in točkah. 4.1–4.2 razpisne dokumentacije in ostale zahteve, ki so navedene v točki
III. tega razpisa oziroma točki 4.3 razpisne
dokumentacije, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
1. Razvitost občin kot merilo v skladu
s 24. členom ZOF-1.
ZOF-1 v 24. členu določa, da razvitost
občin kot merilo za sofinanciranje investicij določi ministrstvo za finance na podlagi
metodologije, ki jo določi Vlada z Uredbo.
Vlada je sprejela Uredbo o metodologiji za
določitev razvitosti občin (Uradni list RS,
št. 61/09) in ministrstvo za finance je na
njeni podlagi določilo koeficiente razvitosti
občin, ki se uporabljajo za leti 2009 in 2010.
Slednje koeficiente bo ministrstvo za zdravje
upoštevalo kot merilo pri določitvi obsega
sofinanciranja investicij. Koeficienti razvitosti so objavljeni na spletni strani ministrstva
za finance http://www.mf.gov.si/slov/fin_
loksk/izracuni/koeficienti.htm.
Sofinanciranje bo potekalo do končne
porabe razpoložljivih namenskih sredstev.
Kolikor bo skupna vrednost vlog za sofinanciranje presegala namenska sredstva
opredeljena v točki VI. bo ministrstvo vsem
občinam predlagateljicam proporcionalno
znižalo obseg sofinanciranja iz 24. člena
ZOF-1.
V. Popolnost vloge
Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz
naslednjih obveznih dokumentov:
1. prijavni obrazec (obrazec št. 1);
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki
in z  označi strinjanje z navedbami;
– obrazec se datira in žigosa z žigom
občine predlagateljice;
– obrazec podpiše odgovorna oseba občine predlagateljice;
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah (razen ka-

dar v skladu z Uredbo o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06) preračun stalnih v tekoče
cene ni potreben);
– zneski iz tabele finančne konstrukcije –
viri financiranja – morajo biti skladni z zneski
iz investicijskega dokumenta.
2. obrazec izjave (obrazec št. 2 z obveznimi prilogami):
– v obrazcu se označi z  strinjanje
z vsemi navedbami v izjavi;
– obrazec se datira in žigosa z žigom
občine predlagateljice;
– obrazec podpiše odgovorna oseba občine predlagateljice;
– Obvezna priloga: Sklep ustanovitelja
(občine) o potrditvi investicijskega dokumenta;
– Obvezna priloga: Izjava o lastništvu;
– Obvezna priloga: OBR 3 (obrazec 3) –
Načrt razvojnih programov 2010–2013;
– Obvezna priloga: Sklep pristojnega organa javnega zavoda.
3. obrazec podatkov o občini predlagateljici (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
– obrazec se datira žigosa z žigom občine predlagateljice;
– obrazec podpiše odgovorna oseba občine predlagateljice.
4. Zadnji potrjen investicijski dokument
– zahteve v zvezi z investicijskim dokumentom (v nadaljevanju: ID):
– ID mora biti izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, 60/06) oziroma
področnimi metodologijami;
– ID mora jasno izkazovati pogoje, skladne z razpisom in razpisno dokumentacijo in
izpolnjevanje vseh zahtev, navedenih v razpisu in razpisni dokumentaciji;
– ID mora izkazovati smiselnost razporeditve investicije na največ dve leti;
– ID mora biti s pisnim sklepom potrjen
s strani pristojnega organa. Sklep je obvezna priloga vloge k obrazcu št. 2.
5. vzorec pogodbe o sofinanciranju s prilogami (obrazec št. 4):
– vzorec pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran s strani občine predlagateljice;
– s svojo parafo občina predlagateljica
izrazi strinjanje z vsemi določili vzorca pogodbe;
– dejanska pogodba lahko od vzorca odstopa le zaradi objektivnih okoliščin.
VI. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in obdobje za porabo odobrenih sredstev:
Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje za vsako leto je 1.579.742,00 EUR.
Izpolnitev sredstev iz proračuna je vezana na proračunske zmogljivosti v posameznih letih. Če pride do spremembe
proračuna oziroma do proračunskih ukrepov (znižanje sredstev na postavki), bodo
razpoložljiva sredstva za sofinanciranje po
posameznih letih sorazmerna znižanju na
proračunski postavki.
Prevzemanje obveznosti za leti 2011 in
2012 bo potekalo v skladu z določbami,
19. člena, ZIPRS 1011 – (Uradni list RS,
št. 99/09 in 29/10).
Pogodbe za dodeljena proračunska
sredstva za leto 2011 bodo sklenjene v letu
2010, sredstva pa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2011.
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V primeru, da bodo na voljo dodatna
sredstva, bo prišlo do povišanja višine sredstev.
Odobrena finančna sredstva bo Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ) nakazovalo neposredno na račun občine predlagateljice. Osnova za izplačilo sredstev je
s strani MZ-ja pregledan in potrjen zahtevek
za izplačilo, ki ga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije pripravi prijavitelj in ga
izstavi MZ-ju.
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letih 2011in 2012.
VII. Način oddaje vloge, roki in datumi
odpiranja vlog
Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2010.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena z obrazcem št. 6.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki
ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo
odpirale in bodo zavržene.
Občine predlagateljice oddajo vlogo
ter spremembe in umike vloge opremljene
z obrazcem. Vlogo predložijo po pošti na
naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, oziroma osebno v glavno
pisarno na naslovu MZ-ja vsak delovni dan,
med 8. in 16. (v petek do 14.30), do dneva
in ure določene kot skrajni rok za oddajo
ponudb.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo
predložena osebno ali prispela po pošti na
zgoraj navedeni naslov MZ-ja do dne, objavljenega v Uradnem listu RS, do 9. ure.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki se v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
65/09, uradno prečiščeno besedilo) in internimi akti občine predlagateljice smatrajo
kot poslovna skrivnost in jih kot takšne občina predlagateljica v vlogi posebej in jasno
označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo.
VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in
bo izvedeno postopoma s pričetkom odpiranja najkasneje v roku 3 delovnih dni, od
poteka roka za oddajo vlog.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala pravilno izpolnjene obrazce: 1 s prilogo, 2, 3, 5
in parafiran obrazec 4 ter investicijski dokument z izdelano analizo stroškov in koristi.
Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi formalno nepopolnih vlog bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vsake vloge. Občine predlagateljice bodo lahko
vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema
zahtevka za dopolnitev vloge. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev
in tako, da je v svoji končni obliki celovita in
v vseh sestavinah usklajena.
Občine predlagateljice bodo o rezultatih
oziroma izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 60 dni od skrajnega roka za odpiranje vlog.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene, vloge, ki ne bodo
skladne s predmetom razpisa ter vloge, ki
ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje iz točke 4.1. do 4.2. in ostale zahteve iz
točke 4.3., pa bodo zavrnjene.
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom minister za zdravje. Vlagatelji
bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom
najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji

vložijo na MZ v roku 15 dni od prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno MZ.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi občinami predlagateljicami. Občina predlagateljica – pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog.
MZ mora o pritožbi odločiti s sklepom
v roku 15 dni.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva (http://www.mz.gov.si).
IX. Dodatne informacije in obveščanje
Kontaktna oseba za vse eventualno potrebne dodatne formalne informacije je Zorislava Cimperman, univ. dipl. inž. gradb.,
sekretarka v Sektorju za investicije in javna
naročila.
Vsa vprašanja za preostale informacije
in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo, morajo biti zahtevana
v pisni obliki, na spletni naslov Ministrstva
za zdravje (http://www.mz.gov.si), v rubriki
»Vprašanja in odgovori«. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani Ministrstva
za zdravje, v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja
se smejo postavljati do 6 dni pred oddajo
vlog (obrazložitev: oddaja vlog je mogoča
do vključno na dan 23. 9. 2010, torej je zadnji dan za vprašanja 17. 9. 2010.)
X. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na
spletni strani www.mz.gov.si.
Ministrstvo za zdravje
Št. 276/2010
Ob-4099/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
65/07 – odl. US, 56/08 in 4/10) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni projektni razpis
za izbor predlogov za bivanje
slovenskih ustvarjalcev v stanovanjih
v Berlinu, Londonu in New Yorku, ki
jih bo v letu 2011 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo (v nadaljevanju: projektni
razpis, oznaka JPR-BE-LO-NY-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa:
Zbiranje predlogov za bivanje slovenskih
kulturnih ustvarjalcev v Berlinu, Londonu in
New Yorku med 1. 1. 2011 in 31. 12. 2011;
financiranje stroškov najemnine, tekočih
stroškov, ki so vezani na uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških stanovanj v Berlinu,
Londonu in New Yorku ter povračilo potnih
stroškov za izbrane kandidate za Berlin v višini največ 500 €, za London v višini največ
250 € in za New York v višini največ 850 €.
2. Osnovna razpisna področja:
Razpis je namenjen vsem posameznikom, ki na področju uprizoritvenih umetnosti,
vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja,
književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV-kulture, esejistike, publicistike in kri-
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tike v medijih (za področje kulture) delujejo
v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim
omogoči bivanje in delovanje v umetniških
stanovanjih v Berlinu ali v Londonu ali v New
Yorku med 1. 1. 2011 in 31. 12. 2011.
2.1. Vsak kandidat bo lahko bival v stanovanju v terminu in pod pogoji, določenimi
v pogodbi o pogojih bivanja in delovanja
v stanovanju, sklenjeni med kandidatom in
Ministrstvom za kulturo, ki jo kandidat podpiše pred odhodom.
3. Razpisni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki,
ki ustvarjajo na enem izmed v 2. točki razpisa naštetih področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji;
– da niso koristili umetniškega stanovanja v Berlinu v letih 2008, 2009 in 2010;
– da niso koristili umetniškega stanovanja v Londonu v letih 2008, 2009 in 2010;
– da niso koristili umetniškega stanovanja v New Yorku v letih 2008, 2009 in
2010;
– da niso prejemniki delovnih štipendij
Ministrstva za kulturo v letih 2010 in 2011;
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin
s strani Ministrstva za kulturo v letih 2010
in 2011;
– da niso prejemniki delovne štipendije
Javne agencije za knjigo RS v letih 2010
in 2011;
– da se prijavijo za bivanje v samo enem
izmed treh stanovanj;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave
rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona
o varstvu osebnih podatkov.
3.1. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih
na ministrstvu imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo
dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo:
V primeru, če se prijavitelj prijavi za bivanje v več kot enem stanovanju, se vse vloge
prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja razpisnih pogojev (kot neupravičene
osebe).
4. Pojasnila o uporabi stanovanja:
Kandidati morajo uporabljati stanovanja v skladu s pogodbo o pogojih bivanja
in delovanja v stanovanju, sklenjeno med
kandidatom in Ministrstvom za kulturo, ki jo
kandidati podpišejo pred odhodom.
Stanovanje v Londonu mora kandidat
uporabljati tudi v skladu z najemno pogodbo za stanovanje in v skladu z dogovorom
o sodelovanju med Ministrstvom za kulturo
in Veleposlaništvom RS v Londonu.
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Kandidat se s pogodbo zaveže, da bo
uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno
škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe
stanovanja, ter v skladu s pogoji v najemni
pogodbi za stanovanje poravnal vse morebitne nastale materialne stroške in povrnil tudi
plačilo najemnine stanovanja v času, ko je
v njem bival. V nasprotnem primeru se ne
bo smel prijaviti na nobenega izmed razpisov ministrstva v prihodnjih petih letih.
4.1. Po prejemu odločbe o izbiri za bivanje v stanovanjih v Berlinu, Londonu in
New Yorku mora vsak izbrani kandidat ministrstvo pisno obvestiti o svojem odhodu
najmanj 60 dni pred pričetkom bivanja v stanovanju. Če tega ne bo upošteval, se šteje,
da je odstopil od svoje zahteve za bivanje
v stanovanju.
4.2. Posamezni kandidat lahko v tem
stanovanju biva največ 2 meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko
več kandidatov zaprosi za isti termin, samo
določi termine bivanja.
4.3. Ker je bivanje v umetniških stanovanjih Ministrstva za kulturo RS namenjeno
intenzivni ustvarjalnosti, smejo z izbranimi
kandidati v stanovanjih v Berlinu, Londonu
in New Yorku bivati druge osebe le pod pogojem, da je iz prijave razvidno, da je druga
oseba aktivno vključena v realizacijo prijavljenega projekta. Izbrani prijavitelj mora
pred odhodom v Berlin oziroma London
oziroma New York pridobiti pisno soglasje
Ministrstva za kulturo za bivanje te osebe
v izbranem umetniškem stanovanju.
4.4. Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« treh kandidatov (po prioritetnem
seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju,
če umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi
objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati.
5. Razpisni kriteriji:
Prijavljene vloge bodo presojane s stališča kvalitete na podlagi naslednjih razpisnih
kriterijev:
Splošni kriteriji:
– kakovost dosedanjega umetniškega
dela kandidata,
– odmevnost dosedanjega umetniškega
dela kandidata v strokovni javnosti,
– reference kandidata na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja.
Prednostni kriteriji:
– predstavitev konkretnega projekta,
– predvidena realizacija projekta v izbranem mestu in možnost vključevanja projekta
v širši mednarodni kulturni prostor.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta z razpisnimi kriteriji je ovrednotena
s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen v dokumentaciji razpisa.
6. Ocenjevalni kriteriji:
6.1. Povzetek načina ocenjevanja:
Najvišje možno število prejetih točk je
100, izbrani so lahko tisti projekti, ki v skupnem seštevku točk splošnih in prednostnih
kriterijev prejmejo 70 točk in več. Izmed projektov, ki bodo prejeli 70 točk in več, bodo
izbrani tisti projekti, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni najvišje.
6.2. Skupna ocena bo opisna po naslednji vrednostni lestvici:
Splošni razpisni kriteriji (najvišje možno
skupno število točk: 55):
– kakovost dosedanjega umetniškega
dela kandidata (0–30 točk),
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– odmevnost dosedanjega umetniškega
dela kandidata v strokovni javnosti (0–15
točk),
– reference kandidata na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja (0–10
točk),
Prednostni kriteriji (najvišje možno skupno število točk: 45):
– predstavitev konkretnega projekta
(0–25 točk),
– predvidena realizacija projekta v izbranem mestu in možnost vključevanja projekta
v širši mednarodni kulturni prostor (0–20
točk).
7. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 z obveznimi prilogami (natančen načrt bivanja v izbranem
kraju z opredelitvijo vizij ustvarjalnega dela
v predlaganem terminskem roku s posebnim poudarkom na promociji lastne oziroma
slovenske ustvarjalnosti; vabilo ali potrdilo o sodelovanju strokovne ali umetniške
ustanove ali drugega partnerja s področja
umetniškega delovanja v izbranem mestu,
s katero namerava kandidat še posebej intenzivno sodelovati; življenjepis prijavitelja;
reference),
– prijavni obrazec 2 z izjavami prijavitelja,
– ocenjevalni list.
Prijavitelj mora ob oddaji vloge na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2.
7.1. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
7.2. Razpisno dokumentacijo si lahko
zainteresirani natisnejo tudi s spletne strani
ministrstva, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa
(zakonski in podzakonski akti, imena članov
strokovnih komisij itd.).
7.3. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
8. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPRBE-LO-NY-2011 v letu 2011 znaša 120.000
EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
leto 2011 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih določajo vsakokrat veljavni predpisi,
ki urejajo izvrševanje proračuna Republike
Slovenije.
10. Razpisni rok: razpis se prične 18. 6.
2010 in se zaključi 31. 8. 2010.
11. Oddaja in dostava predlogov:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo
spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oziroma sprememba
mora biti obvezno označena, da je razvidno,
na katero vlogo se nanaša.
11.1. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 31. 8. 2010, oziroma

najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
razpis 2011, z navedbo kraja prijave (npr.
»Stanovanje v Berlinu«) z oznako JPR-BELO-NY-2011. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov.
11.2. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila do vključno 31. 8. 2010 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali je bila tega dne predložena
na vložišču ministrstva. Ministrstvo bo po
odpiranju vlog, ki se bo začelo 6. 9. 2010, iz
nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne
in nepopolne vloge ter vloge, katerih prijavitelji ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
11.3. Vloge, prispele oziroma oddane po
tem datumu, se štejejo za prepozne.
11.4. Oddaja vloge pomeni, da prijavitelj
sprejema vse pogoje, kriterije in vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije ter
se strinja z uporabo osebnih podatkov za
potrebe vodenja razpisa.
12. Izločitev vlog:
Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki se
bo začelo 6. 9. 2010, iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 8. 2010, oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
12.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na
razpisni rok prispela kot formalno nepopolna
in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
12.3. Za neupravičeno osebo se šteje
prijavitelj, ki ne izpolnjuje v javnem razpisu
določenih pogojev oziroma katerega vloga
ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja
na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Katja Ravšl Debeljak,
e-pošta: katja.ravsl-debeljak@gov.si, tel.
01/369-59-06.
13.1. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod 7. točko.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa
obvestilo predvidoma v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
6. 9. 2010.
15.1. Ministrstvo bo izbralo predloge po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
15.2. V primeru nepredvidljivih okoliščin,
ki bi preprečile možnost koriščenja stanovanj v Berlinu, Londonu in New Yorku, se
razpis razveljavi.
Ministrstvo za kulturo
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Št. 478-7/2010(0903)
Ob-4100/10
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 12/07 in 55/09, v nadaljevanju:
ZSPDPO) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje:
parc. št. 912/4 – poslovna stavba, v izmeri 1014 m2 in 912/8 – dvorišče, v izmeri
2352 m2, obe k.o. Gorenja Straža, ki v naravi predstavljata šolski objekt (učne delavnice, skladišča in skupni deli v pritličju in
nadstropju) in gospodarski objekt (garaža
in skladišče v pritličju).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: 662.120,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala v Šolskem
centru Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000
Novo mesto, pritličje, sejna soba, dne 8. 7.
2010, z začetkom ob 11. uri.
7. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini
od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun
št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18
33111-7141998-20100000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku;
d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško

knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine
se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, Ljub
ljana, tel. 01/400-52-69, e-pošta: ales.rajlic@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Šr. 430-55/2010-1
Ob-4060/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), Sporazuma med Vlado SFRJ in
Vlado Japonske o sodelovanju na področju
znanosti in tehnologije (Uradni list SFRJ,
št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od
19. 2. 1994 na podlagi Akta o nasledstvu
sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94, MP-2/94),
Memoranduma o soglasju o znanstvenem
sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (v nadaljevanju: JSPS) z dne 6. 4. 2001,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Japonsko
v obdobju od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
A) Obiskov slovenskih raziskovalcev na
Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1. 4. 2011
do 31. 3. 2013 na skupno dogovorjenih
prednostnih področjih:
– naravoslovne vede;
– družboslovne vede;
– humanistične vede.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
B) Obiskov slovenskih raziskovalcev
na Japonskem v obdobju od 1. 4. 2011 do
31. 3. 2012.
C) Obiskov japonskih raziskovalcev
v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. 4. 2011
do 31. 3. 2012.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Japonska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
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– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati
mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih japonskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
japonski vodja morata vložiti prijavi in na način, ki ga določata pristojni instituciji (na Japonskem: JSPS, www.jsps.go.jp/english/).
Kontaktna oseba na japonski strani je gospa
Hitomi Nakamura, e-mail: kenkyouka11@
jsps.go.jp. Razpis na japonski strani bo zaključen 13. septembra 2010.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje.
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana
strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi
v letu 2010), poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1 dne
31. 3. 2010.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje bo
opravljen sporazumno med MVZT in JSPS.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda
Upravni odbor agencije na podlagi sporazumne izbire, na katero je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov in obiskov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa v celotni razpisni dobi od 2011
do 2013 znaša okvirno 62.000,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obiskov ter obsegu financiranja bo
sprejet na korespondenčni seji, ki bo predvidoma potekala ob koncu leta 2010.
Sofinanciranje v letih od 2011 do 2013
je vezano na sprejem finančnega načrta
agencije za navedeni leti ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
A) mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem,
prevozne stroške na Japonskem, stroške
namestitve v hotelu B kategorije (***), ven-
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dar največ do 150 EUR dnevno in dnevnice – pri čemer bo praviloma sofinanciran 1
kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni
obisk (do 1 meseca);
B) mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem
– pri čemer bodo sofinancirani obiski v trajanju od 14 do 60 dni;
C) stroške bivanja za japonske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji
v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor)
ali izjemoma v primeru zasedenosti domov
v hotelu B kategorije (***), vendar največ do
100 EUR dnevno in največ do 1252 EUR
mesečno, dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), lokalni prevoz in osnovno zdravstveno zavarovanje – pri čemer bodo sofinancirani kratkoročni obiski (14 do 60 dni)
v skupnem trajanju do 180 dni.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije japonskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. aprila 2011 do 31. marca 2013 (za točko
A javnega razpisa) in od 1. aprila 2011 do
31. marca 2012 (za točki B in C javnega
razpisa).
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju
od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2013« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne štejejo
prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in
elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije
do 13. 9. 2010, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti v Sloveniji do 13. 9.
2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjene in podpisane prijavne obrazce A1 (ARRS-MS-JP-06-A1/2010)
in A2 (ARRS-MS-JP-06-A2/2010) ali
B (ARRS-MS-JP-06-B/2010) ali C (ARRSMS-JP-06-C/2010). Obrazci A1, A2, B in C,
poimenovani
ARRS-MS-JP-06-A1/2010Pr, ARRS-MS-JP-06-A1/2010-Pr, ARRSMS-JP-06-B/2010-Pr ali ARRS-MS-JP-06C/2010-Pr (s končnico .doc oziroma .pdf),
kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morajo najkasneje 13. 9. 2010, do 12. ure, prispeti tudi
po elektronski pošti kot priloge na naslov
razpis-japonska11-13@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca
so zaželjeni obrazci v wordovem formatu).
Elektronske prijave morajo biti vsebinsko
popolnoma enake kot pisne. Za pravilno
oddane prijave štejejo prijave, ki so v roku
oddane v pisni in elektronski obliki, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
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bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 16. 9. 2010, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v Sektorju za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, tel. 01/400-59-50, vsak delavnik, od
9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-51/2010-1
Ob-4061/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), Memorandum o soglasju o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi
med Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom
za znanost in tehnologijo in Ministrstvom za
kulturo Republike Slovenije in Ministrstvom
za izobraževanje, zunanjost in kulturo Finske (Uradni list RS-MP, št. 26/99), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Finsko v letih 2011–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in finskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2011–2012 na
področjih:
naravoslovno-matematične vede;
tehniške vede;
biotehniške vede;
medicinske vede;
družboslovne vede;
humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Finska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki

Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega
razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Finsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih finskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih in finskih raziskovalcev
na razpise okvirnih programov Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa.
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Finska stran
ne bo objavila javnega razpisa, zato finske
raziskovalce na projektu prijavi samo slovenski prijavitelj.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje.
Finančno ovrednoten predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje ovrednotenje
bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu
2010), poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1 dne
31. 3. 2010.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Upravni odbor agencije (odobritev števila izmenjav ali odobritev pripadajočih sredstev) na podlagi izbire strokovne komisije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011–2012 znaša okvirno 60.000,00 EUR.
Končni izbor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo objavljen predvidoma ob koncu leta 2010.
Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za
slovenske raziskovalce ob obiskih na Finskem;
– stroške bivanja za finske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti
Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni
stroške bivanja v hotelu B kategorije (***),
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vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1252 EUR mesečno;
– dnevnice za finske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS,
št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR;
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob
obiskih na Finskem do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja v tujino, Uradni
list RS, št. 16/07 ter 30/09), tj. 55,00 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije finskim raziskovalcem
izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2012
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj,
prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstveno raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2011–2012« morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo
prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in
elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije
do 13. 9. 2010, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 13. 9.
2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-FI-06-A/2010) in
B (ARRS-MS-FI-06-B/2010). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-FI-06-A-2010Pr in ARRS-MS-FI-06-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 13. 9. 2010,
do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti
kot prilogi na naslov razpis-finska11-12@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 15. 9. 2010, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, tel. 01/400-59-50, vsak delavnik, od
9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-3984/10
Na podlagi 20. člena Pravilnika o finančni
pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 112/09) in
Odloka o proračunu Občine Kuzma za leto
2010 (Uradni list RS, št. 110/09 in 40/10),
objavlja Občina Kuzma, Kuzma 60c,
javni razpis
za dodelitev pomoči de minimis za
spodbujanje podjetništva v Občini
Kuzma za leto 2010
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – pomoči de
minimis za spodbujanje podjetništva v Občini Kuzma za leto 2010.
Sredstva v višini 15.000,00 € so zagotovljena v proračunu Občine Kuzma za leto 2010 na proračunski postavki
4119096 – regresiranje podjetništva v višini 5.000,00 € in na proračunski postavki
4208010 – izdelava projektne dokumentacije v višini 10.000,00 €.
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis,
lahko pokriva do 100% upravičenih stroškov.
Davek na dodano vrednost ali katerekoli
druge dajatve, ki jih predpisuje država oziroma imajo značaj »davka«, so neupravičeni
stroški investicije.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se
pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči.
Do pomoči niso upravičena podjetja oziroma prejemniki, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v težavah in pridobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– so opredeljena v omejitvah pravila »de
minimis«.
Pomoči de minimis se lahko dodelijo pod
pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za
isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov
(državnih, občinskih in mednarodnih virov)
oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov
že pridobil.
Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo
upravičenca.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu
ne sme presegati 100.000,00 € v katerem
koli obdobju treh proračunskih let, in sicer
ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Pomoči de minimis se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
II. Ukrepi pomoči
Ukrep št. 1 – sofinanciranje materialnih
in nematerialnih investicij
Namen pomoči – sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je pospešitev
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nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev
za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem
materialnih in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč na območju občine,
– stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve
poslovnih prostorov,
– stroški nakupa nove opreme in celovita
obnova obstoječe proizvodnje.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.
Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj
3 leta.
Upravičenci do pomoči so podjetja, ki
imajo poslovni sedež na območju občine, ki
investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti in
podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar
investirajo v dejavnost na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o upravičenosti investicije (poslovni načrt, investicijski program ali drugi
enakovreden dokument iz katerega je razvidna upravičenost investicije),
– račun ali pogodba ali drugi enakovreden dokument o investiciji,
– dokazilo o plačilu stroškov za katere se
uveljavlja pomoč,
– dokazilo o registrirani dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje le-te:
a) za samostojne podjetnike: redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije, izdan
s strani AJPES-a,
b) za gospodarske družbe: redni izpisek
iz sodnega registra,
– pravočasna oddaja vloge z zahtevano
dokumentacijo iz tega razpisa in razpisne
dokumentacije.
Ukrep št. 2
– sofinanciranje samozaposlovanja
Namen pomoči – sofinanciranje samozaposlovanja je povečevanje števila zaposlenih.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno
prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni
edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež
na območju občine.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev.
Upravičeni stroški za realizacijo samozaposlitve in za odpiranje novega delovnega
mesta so v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o prijavi na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije pred samozaposlitvijo,
– potrdilo Upravne enote o stalnem prebivališču,
– fotokopija obrazca M-1/M-2-prijava
v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje delavca,
– dokazila o obstoju podjetja:
a) za samostojne podjetnike: redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije, izdan
s strani AJPES-a,
b) za gospodarske družbe: redni izpisek
iz sodnega registra,
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– poslovni načrt,
– dokazilo o poslovnem sedežu in prostorih za izvajanje dejavnosti na področju
Občine Kuzma,
– pravočasna oddaja vloge z zahtevano
dokumentacijo iz tega razpisa in razpisne
dokumentacije.
Ukrep št. 2
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči – sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest je ustvarjanje novih
delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja, ki
imajo poslovni sedež na območju občine in
podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni
prostor in zaposlujejo za namen opravljanja
dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo, da je bila pred zaposlitvijo
oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,
– dokazilo, da je oseba zaposlena najmanj za obdobje 12 mesecev (pogodba
o delu) in druga dokazila določena v razpisni dokumentaciji,
– dokazilo o stalnem bivališču v Občini
Kuzma za osebo, ki se je zaposlila,
– dokazilo o sedežu podjetja ter o poslovnem prostoru opravljanja dejavnosti,
– dokazilo o registraciji podjetja ter o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– pravočasna oddaja vloge z zahtevano
dokumentacijo iz tega razpisa in razpisne
dokumentacije.
IV. Rok in način prijave:
1. Rok za oddajo vlog je: do vključno
20. 7. 2010.
2. Način oddaje vlog za obravnavo: vlogo
– prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – Vloga: Razpis regresiranje
podjetništva« dostaviti na naslov: Občina
Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Pri odpiranju bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Kuzma,
do datuma navedenega za oddajo vlog. Na
hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.
3. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo nejavno. Če
vloga ne bo popolna, bodo vlagatelji pozvani, da jo dopolnijo v roku 8 dni po odpiranju vlog. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
s sklepom zavržene. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele kot prepozne,
se prav tako zavržejo.
Vlagatelji, ki so pravočasno oddali popolne vloge oziroma jih dopolnili, bodo
v 30 dneh s sklepom obveščeni o dodelitvi
državne pomoči oziroma o zavrnitvi vloge.
V roku 15 dni se upravičence pozove
k podpisu pogodbe.
Razpisna dokumentacija: brezplačno
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Kuzma,
Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Objavljena je tudi
na spletnih straneh Občine Kuzma, www.
obcina.kuzma.si.
Občina Kuzma
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
114/07 – ZIPRS 0809 in 61/08), 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
110/02 in 15/03), 3. in 72. člena Pravilnika
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS,
št. 115/08) in Statuta Mestne občine Ljub
ljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
2. javni razpis
za sofinanciranje programov, dodelitev
domicila in dodelitev uporabe prostora
programom Letnega programa športa
v MOL za leto 2010, zbiranje predlogov
za sofinanciranje teh programov
za leto 2011
1. Pomen izrazov, povzeti po Pravilniku
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS,
št. 115/08)
Izvajalec letnega programa športa
v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je
lahko vsakdo, ki je izbran na tem razpisu.
Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca
letnega programa športa v MOL na podlagi
tega razpisa odobri tudi:
– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa
športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe
izvedbe enega ali več programov povežejo
z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed
sebe določijo nosilca konzorcija.
Športna panoga je tista panoga, ki je
opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki
oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne
sisteme mednarodnih športnih zvez.
Prednostna športna panoga je: alpsko
smučanje, atletika, gimnastika (športna in
ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis,
nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki, smučarski teki, tenis
in vaterpolo.
Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:
– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka;
– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov ekipnega državnega prvaka;
– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-rekreativne programe;
– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine
v upravljanju Športno rekreacijskega centra
Tivoli. V mreži javnih športnih objektov so
tudi pokrite in nepokrite športne površine

v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar
v času, ko ne poteka redni program vzgoje
oziroma izobraževanja.
Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa
športa pomeni, da lahko upravljavci športnih objektov izvajalcem zaračunavajo le
stroške obratovanja športnega objekta in
ne najemnine.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so sofinanciranje programov letnega programa športa
v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in
športnim zvezam v športnih objektih.
Vlagatelj kandidira za sofinanciranje
programov Letnega programa športa v MOL
za leto 2010, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in
športnim zvezam za leto 2010, hkrati pa se
njegova vloga evidentira tudi kot predlog za
sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2011.
Na podlagi prejetega predloga lahko
MOL z izbranim izvajalcem za izvedbo programa v letu 2011 sklene aneks k pogodbi
za leto 2010. MOL si pridržuje neomejeno
in nepogojno pravico, da navedenega aneksa z izbranim izvajalcem ne sklene.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi tega razpisa, bodisi
v obliki denarnih sredstev ali brezplačne
uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se
bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni
programa za končnega uporabnika.
Odobrena denarna sredstva iz tega
razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in
uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako
področje predvideni s tem razpisom in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za
sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list
RS, št. 115/08).
Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL po tem razpisu obsega sofinanciranje programov na naslednjih
področjih delovanja v športu:
I. Dodelitev domicila, Obrazec Dodelitev
pravice domicila
Dodelitev domicila za dobo enega leta
športnim društvom in športnim zvezam
v športnih objektih kot izvajalcem programov letnega programa športa v MOL se
izvede z namenom zagotovitve prednostne
uporabe poslovnih prostorov za vzpostavitev sedeža društva oziroma zveze, kolikor na športnem objektu obstaja prostor, in
z namenom prednostne uporabe prostora
v mreži javnih športnih objektov za izvajanje programov društva oziroma zveze.
II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazec 2
Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov
se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih objektih.
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe športnih objektov se
za izvedbo letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji.
Za izvedbo interesnih programov športne vzgoje otrok in mladine pristojni organ
v sodelovanju z upravljavci športnih objektov opredeli obseg uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov.
Prednost pri uporabi prostora v mreži
javnih športnih objektov imajo programi in-
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teresne športne vzgoje otrok in mladine ter
programi športne vzgoje otrok in mladih,
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.
a) Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev, Obrazec 1
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje stroškov dela in poslovodenja ter izvajanja naslednjih poslovnih
funkcij:
– podpora trženju;
– ravnanje s člani;
– ravnanje s financami in računovodenje;
– ravnanje s kadri.
b) Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 2
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje dejanskih stroškov (stroški materiala, blaga in storitev).
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje
kategorije:
– športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 61/06);
– zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl.
št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP);
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne, na podlagi Zakona
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo);
– zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu;
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca
ter sofinanciranja programov imajo izvajalci, ki:
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in
izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce
MOL z državljanstvom Republike Slovenije;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti
v športu;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na
razpis prijavljenih programov;
– imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in zbirko udeležencev
programov;
– imajo status športnega društva in
v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen
v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo;
– imajo poravnane vse obveznosti do
MOL;
– delujejo najmanj dve leti;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene
z razpisom.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu:
– sofinancira program iz proračuna
MOL;
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– v postopku vrednotenja programov po
merilih prejme vsaj 40% točk.
Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki
so združeni v konzorcij znotraj posamezne
športne panoge, pri čemer morajo v vlogi
na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma
izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava
kot vloga enega vlagatelja.
4. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev, Obrazec 1:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo športna društva s sedežem v MOL in
zveze športnih društev, ki so jih ta društva
ustanovila. Športna društva in zveze športnih društev morajo biti ustanovljena pred
letom, za katerega je objavljen razpis.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje Program velikih mednarodnih
tekmovanj in prireditev, Obrazec 2:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v prednostnih športnih panogah organizirajo druga tekmovanja in prireditve
evropske oziroma regionalne mednarodne
pokale oziroma lige,
– kolikor gre za velike mednarodne prireditve, morajo izvajalci predložiti še soglasje po določilih 53. člena Zakona o športu.
5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse
pogoje za posamezno razpisno področje
sofinanciranja, so podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno
področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa,
kakovost in realnost programa.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in
posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno
področje posebej.
6. Okvirna višina sredstev za izvedbo
razpisanih programov
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da
se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto
2010.
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 400.000,00 €.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena izvedbi razpisanih programov za leto
2010, po posameznih razpisnih področjih
znašajo:
Šifrant

Naziv

Kratica

1.

Razvojne in strokovne naloge v športu

RS

Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje
programov v navedenih okvirnih zneskih na
naslednjih področjih delovanja v športu:

Razpisana sredstva
400.000 €
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Šifrant

Naziv

Kratica

Razpisana
sredstva

3.

Razvojne in strokovne naloge v športu

RS

400.000 €

3.1.

Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

RS-DZŠD

3.4.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

ŠP

380.000 €

3.4.5.

Velika mednarodna tekmovanja in prireditve

ŠP-MT

380.000 €

3.4.5.5.

Druga tekmovanja in prireditve

20.000 €

Obrazec

Obrazec 1

380.000 €

3.4.5.5.1

Druga tekmovanja in prireditve- košarka

140.000 €

Obrazec 2

3.4.5.5.2

Druga tekmovanja in prireditve- rokomet

100.000 €

Obrazec 2

3.4.5.5.3

Druga tekmovanja in prireditve- hokej

60.000 €

Obrazec 2

3.4.5.5.4

Druga tekmovanja in prireditve- ostale prednostne panoge

80.000 €

Obrazec 2

7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti
porabljena v letu 2010.
8. 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 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 28. 6.
2010 (velja datum poštnega žiga).
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Prijavni obrazec MOL« (ovoj št. 1);
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Obrazec vloga«, ki je predpisan
za posamezno razpisno področje (ovoj
št. 2);
– podpisane in ožigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3);
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahtevata besedilo razpisa oziroma razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje (ovoj št. 4);
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati
natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– dokumentacija mora biti urejena po
navedenem vrstnem redu;
– vloga poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila razpisa.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo
»Obrazca ovojnica« in z obvezno označbo
razpisnega področja (obkrožite na »Obrazcu ovojnica«), pri čemer mora biti vsebovana vloga in posamezni dokumenti vloženi
po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem
redu.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
jih lahko pošlje z eno pošiljko v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo
»Obrazca ovojnica« in z obvezno navedbo
razpisnih področij (obkrožite na »Obrazcu
ovojnica«), pri čemer morajo biti vsebovane
vloge in posamezni dokumenti vloženi po
zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem
redu.
Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam
izvajalcev z lokacijami izvajanja programov
se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci
morajo v svojih komunikacijskih sredstvih
s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL.

9. Datum odpiranja vlog, oddanih po
pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 30. 6. 2010 in ne bo
javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni
dopolnijo.
10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi odločitve/predloga razpisne
komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 115/08) in pritožba glede
izbora meril v okviru razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti
ovojnice in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in
vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene
z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala
in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način
(razen glede formata ovojnice), ki je določen
v 8. točki besedila tega razpisa;
– ki bodo predložene na drug način (npr.
po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene in dostavljene na drug naslov;
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku
za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 120 dni po zaključku
odpiranja vlog.

11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani MOL http://www.
ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/;
– v papirni obliki na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Staničeva
41, Ljubljana, v času uradnih ur in po poprejšnjem naročilu v tajništvu.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresiranim posredujeta Marko
Lebar in mag. Martin Maček, po telefonu
oziroma po e-pošti:
– tel. 08/200-39-02 ali 08/200-39-12,
v času uradnih ur;
– e-pošta: marko.lebar@ljubljana.si ali
martin.macek@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 014-0010/2010-1
Ob-4005/10
Občina Slovenske Konjice na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popravek, 65/09 – popravek), 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije
za izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva (Uradni list RS, št. 46/10) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 18/10), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev koncesije
za izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva na območju Občine Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice bo koncesijo podelila zasebnemu vrtcu ali zasebniku,
ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje
javno veljavnih programov, kot so:
– da ima veljavno dovoljenje Ministrstva
za šolstvo in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
– da ima odločbo MŠŠ o vpisu v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje
in izobraževanja,
– da razpolaga z ustreznimi strokovnimi delavci, ki imajo predpisano izobrazbo
ter ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tehničnim pogojem za prostor in opremo
vrtca,
– da bo izvajal izključno javno veljaven
program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje,
– da ima poslovni in letni delovni načrt,
– da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni
program glede na potrebe pretežnega dela
uporabnikov,
– da ima izdano publikacijo za starše,
s katero predstavi program, ki ga izvaja ter
vsebine in metode dela,
– da bo opravljal dejavnost za ceno programa, kot ga določa občinski svet.
Koncesija se podeli za določen čas
za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
Pričetek izvajanja koncesije je 1. 9. 2010.
Koncesija se podeli za 1 oddelek prvega
starostnega obdobja in za 2 kombinirana
oddelka.
Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavi zasebni vrtec
ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje določene
za izvajanje javno veljavnih programov. Dokazila o izpolnjevanje pogojev, ki morajo biti
priložena pri prijavi:
– veljavno dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
– odločbo Ministrstva za šolstvo in šport
o vpisu v razvid izvajalcev javnoveljavnih
programov vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi
strokovnimi delavci, ki imajo predpisano izobrazbo,
– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi
poslovnimi prostori ter opremo, ki ustrezajo
normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,
– pozitivno mnenje Strokovnega sveta
Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– poslovni načrt in letni delovni načrt,
– izjavo, da bo izvajal najmanj 9-urni
dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– izvod publikacije za starše, s katero
predstavlja program, ki ga izvaja ter vsebino
in metode dela,
– izjavo, da bo opravlja dejavnost za ceno
programa, kot jo določa občinski svet.
Merila za izbor koncesionarja in predložitev ponudb:
1. ocena objekta, prostora in opreme do
30 točk. Ocenjuje se funkcionalnost objekta,
velikost prostorov za izvajanje programa,
število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju
programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta;
2. nadstandardni program do 20 točk.
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši ali
kvalitetnejši, kot ga določa predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga
predvideva dnevni program;
3. število oddelkov v posameznem okolišu do 15 točk. Ocenjuje se število oddelkov,
ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem
obdobju. Ponudba, ki vsebuje večje število
oddelkov, kot je zahtevano, se oceni z najvišjim številom točk, ostale ponudbe pa se
ocenijo s sorazmerno nižjim številom točk;
4. predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji do 10 točk.
Najugodnejša lastna cena programa dobi
najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje
število točk;

5. lokacija vrtca oziroma oddelka do 10
točk. Večje število točk dobi ponudnik, ki bo
dejavnost opravljal v središču posameznega
območja;
6. rok pričetka izvajanja javne službe do
10 točk. Ocenjuje se odstopanje od dneva
pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen:
za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi
ponudnik eno točko manj;
7. pisne pozitivne reference ponudnika do 10 točk. Šteje se, da ima ponudnik
reference, če že kvalitetno opravlja enako
dejavnost. Referenco lahko da koncedent
ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu
(reference staršev enega vrtca se štejejo kot
ena referenca). Kolikor ponudnik v ponudbi
ne predloži dokumenta ali navede podatka,
na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni
pa se z 0 točk.
Prednost pri izbiri ima ponudnik, ki doseže največje skupno število točk glede na
navedena merila. V primeru, da največje
skupno število točk dosežeta dva ali več
ponudnikov, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, ki bo dejavnost opravljal v središču
posameznega območja, kjer so potrebe po
izvajanju predmetne javne službe največje.
Kolikor navedeni kriterij enakovredno izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, ima prednost
pri izbiri tisti ponudnik, katerega ponudba je
bila višje točkovana glede na merilo pod tč.
1 tega člena, kolikor navedeno merilo enakovredno izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, ima prednost pri ponudbi tisti prijavitelj,
katerega ponudba je bila višje točkovana
glede na merilo določeno v točki 2.
Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati
v zaprti kuverti ter na prvi strani imeti oznako
»Ne odpiraj – koncesija vrtec« in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko ponudbo
oddajo v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice. Kot pravočasne bodo
veljale ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, najkasneje do ponedeljka, 19. 7., do 10. ure.
Komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na
podlagi postavljenih meril oceni. Komisija
o ocenjevanju izdela poročilo, ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po
končanem postopku izda občinska uprava,
na predlog tričlanske strokovne komisije
odločbo o izbiri koncesionarja. Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe
koncedent in izbrani koncesionar skleneta
koncesijsko pogodbo. Če se na razpis javi
le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane
pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, ali jo zahtevajo po e-pošti na naslovu: marija.brecl@slovenskekonjice.si. Prav
tako pa bo razpisna dokumentacija na voljo
na uradni spletni strani občine: www.slovenskekonjice.si. Informacije o javnem razpisu
lahko ponudniki dobijo na Občini Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, pri Mariji Brecl, na tel. 03/757-33-70 ali
Smiljani Sirc Vipotnik, na tel. 03/757-33-77,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure.
Občina Slovenske Konjice

Št.

49 / 18. 6. 2010 /

Stran

1597

Št. 93/2010
Ob-4040/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Zakona
o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/06)
in ZJN-2A (Uradni list RS, št. 16/08), Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUPUPB-2/ (Uradni list RS, št. 24/06), ZUP-E
(Uradni list RS, št. 126/07) in ZUP-F (Uradni
list RS, št. 65/08), Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
na območju Občine Gornji Grad (Uradno
glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 10/2009),
Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342
Gornji Grad, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe zbiranje
in prevoza komunalnih odpadkov na
območju Občine Gornji Grad
1. Naročnik (koncedent): Občina Gornji
Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad.
2. Cilji javnega razpisa: Občina Gornji
Grad želi z javnim razpisom pridobiti izvajalca javne službe (koncesionarja), ki bo
kvalitetno, strokovno in racionalno izvajal
gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na njenem območju, ob upoštevanju predpisov Republike
Slovenije, predpisov Občine Gornji Grad,
koncesijske pogodbe ter drugih aktov Občine Gornji Grad.
3. Začetek in čas izvajanja predmeta
javnega razpisa: koncesija za izvajanje
predmeta javnega razpisa se razpisuje za
določeno dobo, t.j. 10 let in začne veljati
z dnem podpisa koncesijske pogodbe (s
sklenitvijo koncesijske pogodbe nastane
koncesijsko razmerje), zakonitih zastopnikov koncedenta in izbranega prijavitelja
(koncesionarja). Izbrani prijavitelj bo moral
z izvajanjem javne službe začeti najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se
lahko podaljša v skladu z zakonom in določili koncesijske pogodbe.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu, način dokazovanja izpolnjevanja pogojev in priznanje sposobnosti prijavitelja:
pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, prijavitelj pa mora prijavi priložiti
dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za izbor koncesionarja, strokovne reference in druga dokazila: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
6. Jezik in denarna enota: prijava mora
biti izdelana ter priložena v slovenskem jeziku. Če so posamezni priloženi dokumenti
v tujem jeziku, morajo biti prevedeni in priloženi skupaj s prevodom sodno zapriseženega tolmača za tuji jezik, kar pa ne velja
za prospekte, ki se nanašajo na opremo za
opravljanje predmeta javnega razpisa.
Prijavne (ponudbene) cene morajo biti
izražene v EUR.
7. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija
je ponudnikom na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine Gornji Grad, http://www.gornji-grad.si v rubriki
»Razpisi-Aktualni«.
8. Rok in način prijave na razpis: Prijavitelj mora prijavo predložiti najkasneje do
14. 7. 2010, do 12. ure, ne glede na način
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dostave, na naslov: Občina Gornji Grad,
Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad.
Prijava posredovana s priporočeno pošiljko po pošti mora prispeti na naslov naročnika do navedenega datuma in ure v prvem
odstavku te točke.
9. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo
dne 14. 7. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342
Gornji Grad.
10. Izbor koncesionarja: o izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo, najkasneje v roku 60 dni
od dneva odpiranja prijav.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja, javni razpis pa
ponovi.
Z izbranim koncesionarjem bo na podlagi dokončne odločbe sklenjena koncesijska
pogodba, ki jo v imenu koncedenta podpiše
župan Občine Gornji Grad. Koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo najkasneje v 14 dneh po
dokončnosti odločbe.
Koncesijsko pogodbo mora izbrani koncesionar podpisati in jo vrniti naročniku
v roku 3 dni od dne prejema. Kolikor izbrani
koncesionar v navedenem roku ne bo podpisal koncesijske pogodbe, preneha veljavnost odločbe, koncedent pa unovči bančno
garancijo za resnost prijave.
11. Odgovorna oseba za dajanje pisnih
in ustnih informacij: odgovorna oseba za
posredovanje informacij je Jožica Rihter,
tel. 03/839-18-50, elektronski naslov: obcina@gornji-grad.si.
12. Druge informacije o javnem razpisu:
natančnejši opis predmeta javnega naročila,
pogojev za podelitev koncesije in izvajanje
koncesije so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Občina Gornji Grad
Št. 3541-0020/2010-1
Ob-4041/10
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče, objavlja na podlagi 3. in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 in 126/07), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 55/09), Odloka
o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki na območju Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 98/09), Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/10)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter obdelave in odstranitve
ostankov komunalnih odpadkov na
območju občin Zreče in Vitanje
1. Koncedent: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13/b, 3214 Zreče.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje javne gospodarske službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in ločeno zbranih frakcij ter oddajanje odpadkov v predelavo, obdelavo in odstranitev
ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za
nemoteno opravljanje javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Zreče in
Občine Vitanje.
3. Dejavnost javne službe se izvaja na
celotnem območju Občine Zreče in Občine
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Vitanje, v skladu s predpisi Republike Slovenije in predpisi občine, ki urejajo področje javne službe, tako da so storitve javne
službe dostopne vsem povzročiteljem, in
sicer:
– zbiranje, odvoz in končna oskrba ločenih frakcij v sistemu izvornega ločevanja
odpadne embalaže in zbiralnic,
– zbiranje, odvoz in končna oskrba kosovnih odpadkov,
– zbiranje, odvoz in končna oskrba nevarnih frakcij iz gospodinjstev,
– zbiranje, odvoz in končna oskrba bioloških odpadkov,
– zbiranje, odvoz in obdelava ostankov
komunalnih odpadkov,
– obratovanje zbirnih centrov,
– upravljanje in vzdrževanje javne infrastrukture za ravnanje z odpadki,
– odstranjevanje ostanka komunalnih
odpadkov.
Določene storitve javne službe lahko
v imenu in za račun izvajalca, s soglasjem
občine, izvaja podizvajalec, ki je registriran
v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje
za izvajanje javne službe.
Razpisana koncesija se lahko podeli le
enemu koncesionarju za obe občini. Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne
dejavnosti, če so po naravi združljive s to
koncesijo.
4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 5 let z možnostjo
podaljšanja brez javnega razpisa za nadaljnjih 5 let in začne veljati z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
5. Koncesijska dajatev: koncesionar za
izvajanje javne službe plačuje koncesijsko
dajatev. Koncesionar je za koriščenje koncesije za opravljanje dejavnosti občini dolžan plačati 3% od plačane vrednosti opravljenih storitev. Plačilo se opravi dvakrat na
leto, prvič najkasneje do 30. 6. in drugič
najkasneje do 31. 12. tekočega leta. Koncesionar je dolžan ob vsakem plačilu podati
občini poročilo o opravljenih storitvah.
6. Minimalni tehnični, kadrovski in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
pridobitev koncesije so naslednji:
– je registriran za izvajanje razpisane
dejavnosti in ima za to potrebna soglasja in
dovoljenja pristojnih organov,
– predložiti je potrebno dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da ima potrebna znanja
in izkušnje za izvajanje prevzetih del,
– da predloži ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe,
– pripraviti in predložiti je potrebno program izvajanja dejavnosti in ceno storitev.
7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– akt o ustanovitvi oziroma drug ustrezen
dokument,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o referencah,
– izjavo o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije in parafirano pogodbo,
– program izvajanja dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije del in materialne opremljenosti,
– kadrovsko usposobljenost in znanje
oseb, ki so pomembna za izvajanje razpisane javne službe,
– kvaliteto in realnost predloženega programa izvajanja razpisane javne službe,
– fotokopijo zavarovanja dejavnosti.

8. Merila za izbiro koncesionarja: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
merila, navedena v specifikacijah, povabilu
k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in
v opisni dokumentaciji.
9. Postopek javnega razpisa: postopek
vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Strokovna komisija o izbiri
koncesionarja pripravi poročilo. O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z odločbo. Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine
župan.
10. Kontaktni osebi za morebitna dodatna pojasnila in informacije Občine Zreče sta Gregor Kovačič in Irena Kretič (tel.
03/757-17-00), vsak delovni dan med 8. in
11. uro in Občine Vitanje Gorazd Fric (tel.
03/757-43-50), vsak delovni dan med 8. in
11. uro.
11. Rok za predložitev ponudb: prijave
z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno
posredovati na naslov Občina Zreče, Cesta
na Roglo 13/b, 3214 Zreče z oznako »Ne
odpiraj – Javni razpis – koncesija za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter obdelave in odstranitve ostankov komunalnih odpadkov na območju občin
Zreče in Vitanje«, na hrbtni strani kuverte
mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
Ponudbe morajo na sedež Občine Zreče prispeti najkasneje do 14. 7. 2010 do 9. ure.
12. Pravica razpisovalca v zvezi s postopkom izvedbe javnega razpisa: komisija
pristojna za izbiro, lahko v postopku izbire
določi, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Določi lahko, da se razpis
ponovi ali da se s ponovnim razpisom počaka določen ali nedoločen čas.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani
Občine Zreče http://www.zrece.eu.
14. Odpiranje ponudb: Javno odpiraje
ponudb bo 14. 7. 2010 ob 9.15 v prostorih
Občine Zreče. Pri odpiranju ponudb smejo
biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
15. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se štejejo kot neveljavne
in se izločijo iz nadaljnje obravnave.
16. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
17. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
Občina Zreče
Ob-4042/10
Javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe
za opravljanje rednega vzdrževanja
in organiziranja obnavljanja občinskih
cest ter izbirne lokalne gospodarske
javne službe vzdrževanja prometnih
površin objektov in naprav na, ob
ali nad vozišči državnih cest, ki so
namenjene urejanju prometne ureditve
oziroma varnosti odvijanja prometa
skozi naselja na območju
v Občini Zreče
Naročnik: Občina Zreče.
Predmet koncesije: predmet koncesije je
izvajanje lokalne gospodarske javne službe
za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter
izbirne lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanja prometnih površin objektov in
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naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest,
ki so namenjene urejanju prometne ureditve
oziroma varnosti odvijanja prometa skozi
naselja na območju v Občini Zreče.
Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
Cilji, ki jih zasleduje koncedent
1. Koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije (10 let) skrbeti za redno vzdrževanje občinskih javnih cest v skladu z zakonom in odlokom občine.
Pravne podlage:
– Zakon o javno zasebnem partnerstvu
/ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06);
– Zakon o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP);
– Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni
list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08 –
ZLDUVCP);
– Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja
občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih
prometnih površin v Občini Zreče (Uradni list
RS, št. 13/10);
– Odlok o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja
občinskih cest ter vzdrževanju drugih prometnih površin v Občini Zreče (Uradni list
RS, št. 97/09);
– Odlok o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Občini Zreče (Uradni list RS,
št. 55/09).
1. Izdelava vloge
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih
predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo
biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma
priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka za oddajo prijave.
2. Pogoji za pravilnost vloge
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge,
ki bodo pravočasne in popolne.
Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene
v razpisu.
Vloga je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
3. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko
interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Andreju Furmanu, tel. 03/757-17-00, e-pošta:
andrej.furman@zrece.eu.
4. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje 4 dni pred potekom roka za oddajo
vloge spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »Dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Zreče
www.zrece.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo vloge, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pra-
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vice in obveznosti naročnika in prijaviteljev
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo vloge.
5. Način, kraj in čas oddaje vloge
Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici
na naslov Občina Zreče, Cesta na Roglo
13b, 3214 Zreče. Na prednji strani ovojnice
morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis – Koncesija za vzdrževanje
cest.«
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je treba oddati najkasneje do 3. 8.
2010 do 12. ure.
6. Rok trajanja koncesije: koncesijska
pogodba bo sklenjena za določen čas, in
sicer za dobo 10 let.
7. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Prijavitelji morajo izjave predložiti na
predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne
pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo
predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki
ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo
po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– ponujena cena za izvajanje koncesije,
– kadri,
– tehnične zmogljivosti,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem koncesionirane dejavnosti.
Po zaključenem dialogu in predložitvi
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še
upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
8. Koncesijska pogodba
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti
upravne odločbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletni strani Občine Zreče www.zrece.si.
Občina Zreče
Ob-3983/10
Zavod za turizem Novo mesto na podlagi
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih
izvrševanja proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 22/10) in Programa dela s finančnim
načrtom Zavoda za turizem Novo mesto za
leto 2010 objavlja za leto 2010
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
in drugih društev, ki delujejo v turizmu v
Mestni občini Novo mesto za leto 2010
1. Neposredni proračunski uporabnik: Na
podlagi 6. člena pogodbe o financiranju Za-
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voda za turizem Novo mesto med Mestno
občino Novo mesto in Zavodom za turizem
Novo mesto, je neposredni proračunski uporabnik Zavod za turizem Novo mesto, Glavni
trg 7, 8000 Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih
programov turističnih društev v Mestni občini Novo mesto za leto 2010 z naslednjimi
vsebinami:
– organiziranje in izvajanje splošnih akcij
urejanja okolja, ki ga pokriva društvo,
– označevanje, vzdrževanje in urejanje
turistične signalizacije in ostale infrastrukture,
– urejanje in vzdrževanje tematskih
poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– predstavljanje in ohranjanje kulturne
dediščine in naravnih znamenitosti za turistične namene,
– sodelovanje z ostalimi društvi, krajevno
skupnostjo, občino in zavodom za turizem,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev turistične ponudbe občine in širše regije ter
društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah),
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko javijo turistična društva in druga društva, ki izvajajo aktivnosti
v turizmu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
ravni,
– da izvajajo aktivnosti v turizmu v Mestni občini Novo mesto.
4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov navedenega pri 2. točki tega
razpisa je 15.000,00 EUR.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2010, in sicer
najkasneje do 29. 10. 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pri izboru programov za sofinanciranje
se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto:
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega
in širšega pomena
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri
aktivnostih pospeševanja
turizma
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter
urejanju okolja
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev
lokalnega in širšega pomena
2. Število članov turističnega društva:
– do petdeset članov
– nad petdeset članov
3. Drugo:
– izobraževanje članov društva
– redno delovanje društva

do 10 točk

do 10 točk
do 10 točk
do 50 točk
do 5 točk
do 10 točk
do 5 točk
do 5 točk.

7. Višina dodeljenih sredstev: programi
so ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev
in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
8. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) program dela v letu 2010 ter njegovo
finančno ovrednotenje,
b) podrobno finančno poročilo za leto
2009, potrjeno s strani nadzorne komisije
društva oziroma zveze,
c) seznam in število članov društva,
d) poročilo o delu v letu 2009,
e) izpolnjen obrazec, ki je sestavni del
razpisa ter
f) potrjen vzorec pogodbe, ki je sestavni
del razpisa.
9. Obravnava vlog
– Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna razpisna komisija, v katero dva člana
imenuje župan ter enega imenuje direktor
Zavoda za turizem Novo mesto.
– Odpiranje vlog, ki jo vodi strokovna
razpisna komisija se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku roka za prijavo vlog
na razpis.
– Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del tega razpisa.
– Upravičencu bodo sredstva nakazana po podpisu pogodbe obeh pogodbenih
strank v roku 60 dni in po predloženem zahtevku z dokazili o izvedeni aktivnosti (račun,
dokazilo o plačilu računa), ki ga mora upravičenec posredovati najkasneje do 29. 10.
2010.
– Prepozno prejete in nepopolne vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
– Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
– Direktor zavoda s sklepom odloči o dodelitvi sredstev. O pritožbi zoper sklep odloča svet zavoda.
10. Rok za prijavo in način prijave: vloge
s predpisano dokumentacijo po tem razpisu
morajo biti oddane na naslov: Zavod za turizem Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo
mesto, do vključno 2. 7. 2010, ali ta dan
poslane po pošti kot priporočena pošiljka,
v zaprti kuverti, z oznako na prvi strani »Ne
odpiraj – Vloga na razpis za sofinanciranje
programov turističnih in drugih društev, ki
delujejo v turizmu«.
11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 45 dneh po zaključku razpisa.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija bo objavljena
in dostopna na spletni strani: www.novomesto.si, in www.dolenjska.net, ter v prostorih Zavoda za turizem Novo mesto,
Glavni trg 7.
Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom zainteresirani dobijo po tel.
07/39-39-257 (Drago Košak) ali po elektronski pošti drago.kosak@novomesto.si.
Zavod za turizem
Novo mesto
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V skladu s 34. in 92. členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), s Pravilnikom o postopku za pridobitev naziva
predavatelj višje strokovne šole (Uradni list
RS, 29/06), s 33. in 34. členom Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS,, št. 86/04) in s 1. členom Pravilnika o sprejemu višješolskega študijskega
programa Naravovarstvo (Uradni list RS,
št. 16/10) Biotehniški center Naklo, Višja
strokovna šola, Strahinj 99, 4202 Naklo,
objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj
višje šole za izobraževalni program
naravovarstvo ter upravljanje podeželja
in krajine
Za izobraževalni program Naravovarstvo
za predmete: Poslovno sporazumevanje in
vodenje, Ekonomika in menedžment podjetij, Strokovna terminologija v tujem jeziku,
Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja, Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije, Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora,
Vrednotenje biotske raznovrstnosti, Varstvo
narave in urejanje prostora, Podjetništvo in
trženje, Organizacija in poslovanje, Ravnovesja ekosistemov, Gojenje in uporaba koristnih organizmov, Abiotični dejavniki okolja
in ekotoksikologija, Načrtovanje dejavnosti
v prostoru, Nadzor v zavarovanem okolju,
Informiranje in svetovanje o pomenu zavarovanega območja, Gospodarjenje z naravnimi
in obnovljivimi viri energije, Tehnologije obnovljivih virov energije, Energetske in okoljske perspektive
Za izobraževalni program Upravljanje
podeželja in krajine za predmete: Poslovno
sporazumevanje in vodenje, Ekonomika in
menedžment podjetij, Strokovna terminologija v tujem jeziku, Strokovna informatika
in statistične metode vrednotenja, Podjetništvo in trženje, Organizacija in poslovanje,
Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu,
Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu, Varstvo rastlin s fitofarmacijo, Gojenje
in uporaba koristnih organizmov, Gospodarjenje v živinoreji, Zdravstveno varstvo domačih živali, Turizem in rekreacija na podeželju,
Treniranje konj in učenje jahanja, Trajnostni
razvoj z izbranimi poglavji biologije, Razvoj
podeželja z zakonodajo, Rastlinska pridelava in reja živali, Upravljanje z rekreacijskimi
in športnimi površinami, Ekološka pridelava
hrane, Logistika in mehanizacija v kmetijstvu, Terapevtska in socialna dejavnost na
podeželju, Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.
Naziv predavatelj višje strokovne šole bo
podeljen kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje
predpisane pogoje: najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, pedagoško-andragoško izobrazbo, najmanj tri leta ustreznih
delovnih izkušenj in vidne dosežke na svojem strokovnem področju skladno z Merili
za določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole (Uradni list RS, št. 1/09). Za predavatelje je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za
pridobitev specializacije, magisterija oziroma
doktorata znanosti. Prijave z življenjepisom
in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
sprejemamo na naslov: Biotehniški center
Naklo – Višja strokovna šola, Strahinj 99,

4202 Naklo, z oznako »Razpis za predavatelje«; obrazec 2 pošljite tudi na e-naslov
info@bc-naklo.si. Podrobnejše informacije
lahko dobite na tel. 04/277-21-45.
Biotehniški center Naklo
Ob-4086/10
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije, na podlagi 6. člena Statuta DRS in
Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih članstev v DRS objavlja
razpis
za nagrado Mirka Šubica, priznanja
Mirka Šubica in častno članstvo v
Društvu restavratorjev Slovenije
Kandidate za nagrado, priznanja in častno članstvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije in društva, ki opravljajo
strokovne naloge konservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine,
posamezniki delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani DRS.
Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji (na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki)
za izjemne dosežke – življenjsko delo v konservatorsko-restavratorski stroki.
Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo
konservatorji-restavratorji, člani DRS ali na
področju konservatorstva-restavratorstva
aktivni posamezniki ali skupine za enkratne
izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in
popularizaciji konservatorsko-restavratorske
stroke v Sloveniji in v tujini.
Častno članstvo DRS pa se na predlog
predlagateljev in po potrditvi komisije podeli
posameznikom, ki so s svojim delom izjemno
prispevali k razvoju in uveljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke in/ali DRS.
Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg
podatkov o kandidatu vsebovati utemeljitev
z ustrezno dokumentacijo (npr. izpis bibliografskih enot iz Cobissa, katalog del, video
posnetke, fotografije in drugo).
Predloge sprejemamo 60 dni po objavi
na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije
(DRS), Komisija za nagrade, Poljanska 40,
1000 Ljubljana, s pripisom Ne odpiraj!
Izvršni odbor
Društva restavratorjev Slovenije
mag. Gojka Pajagič Bregar,
predsednica DRS
Ob-4067/10
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES 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/ES
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7.
2006, str. 12, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006/ES 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 (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedi-
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lu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08
in 49/09), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09, 29/10), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 48/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08, 99/09), Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10 in 31/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št.
CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007,
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007
SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007, Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01,
110/02 in 15/03), Poslovnega načrta Zavoda
za šport Republike Slovenije Planica za leto
2010, Zavod za šport Republike Slovenije
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (naročnik), najavlja objavo
javnega razpisa
za sofinanciranje programa
»Zdrav življenjski slog« za obdobje
2010–2013
1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Javni
razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja
in usposabljanja.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programa Zdrav življenjski slog
(v nadaljnjem besedilu: program).
Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne
športne aktivnosti, aktivno vključiti vsaj 20%
osnovnošolske populacije, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti
na teden, odpravljati posledice negativnih
vplivov sodobnega načina življenja (vadba
za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj
splošne vzdržljivosti). S programom želimo
zagotoviti otrokom, vključenim v program,
priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno
vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za
telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008
v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS
na področju telesne (gibalne) dejavnosti za
krepitev zdravja od 2007 so 2012, ki ima
pozitivne učinke na zdravje otrok.
Obdobje izvajanja programa je od 1. 9.
2010 do 31. 8. 2013.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so
določeni s tem javnim razpisom.
Na javni razpis se lahko prijavi:
– občina,
– osnovna šola,
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– zavod, registriran za dejavnost v špor-

– društvo v javnem interesu (nacionalna
panožna športna zveza, športno društvo,
športni klub idr.).
Prijavitelj (razen osnovne šole) mora
ob prijavi na javni razpis priložiti soglasje
osnovne šole za izvedbo programa in zagotavljanju prostorskih pogojev.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis
kandidirati s strokovnim delavcem, ki:
– ima ustrezno izobrazbo za strokovne
delavce v športu za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
– bo za čas izvajanja programa zaposlen
oziroma bo z njim sklenil ustrezno pogodbo
o delu,
– ni že zaposlen za polni delovni čas,
temveč je brezposeln ali dopolnjuje svojo
delovno obveznost.
Prijavljeni projekt za izvedbo programa
(v nadaljnjem besedilu: projekt) mora vsebovati elemente, navedene v naslednji točki.
3. Merila za izbor
Vrednost
merila

Merilo
1

2

3

Vrednotenje

Vključenost učencev v projekt:
predviden odstotek vključenih otrok
(število vključenih otrok * 100 / število
vpisanih otrok v šolo)
Zaposlitveni status strokovnega delavca
(če prijavitelj kandidira z več strokovnimi
delavci, se izračuna povprečje točk)

30%

30% otrok in več je 30 točk. Pri manj kot 30% vključenih je število točk
enako % vključenih otrok

15%

Celovitost projekta

45%

– brezposeln ali prva zaposlitev: 15 točk,
– dosedanja delovna obveznost do 50%: 7 točk,
– dosedanja delovna obveznost nad 50% do 60%: 5 točk,
– dosedanja delovna obveznost nad 60% do 70%: 3 točke,
dosedanja delovna obveznost nad 70% do 80%: 2 točki
projekt se izvaja od 1. do vključno 9. razreda
projekt vsebuje vsebine za odpravljanje posledice negativnih vplivov
sodobnega načina življenja
dodatne ure s teoretičnimi vsebinami o zdravem načinu življenja,
prilagojene vsebine za učence s posebnimi potrebami,

4

Obseg projekta

10%

– program vsebuje število športnih panog:
– 19 in več: 8 točk,
– 17–18: 6 točk,
– 15–16: 4 točke,
– 13–14: 2 točki,
– 12: 0 točk,
– sodelovanje prijavitelja pri projektu:
– prijavitelj bo pri projektu sodeloval z 80% ali 8 športnimi društvi
različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 6 točk,
– prijavitelj bo pri projektu sodeloval s 60% ali 6 športnimi društvi
različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 4 točke
– prijavitelj bo pri projektu sodeloval s 40% ali 4 športnimi društvi
različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 2 točki
prijavitelj bo pri projektu sodeloval z manj kot 40% ali 3 športnimi društvi
različnih športnih panog v občini na posamezni šoli: 0 točk
nad 850 ur projekta
od 771 do 850 ur projekta
od 685 do 770 ur projekta
od 514 do 684 ur projekta
od 342 do 513 ur projekta
manj kot 342 ur projekta

Največje možno skupno število točk,
s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 100.
Vloge za sofinanciranje programa se
ovrednoti in razvršča glede na skupno število točk v skladu z vsemi merili. Za vse razvr-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ščene vloge se izračuna pripadajočo višino
sofinanciranja. Izbere in sofinancira se tiste
prijavljene programe, ki so pri vrednotenju
zbrale višje število točk. Število izbranih in
sofinanciranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih s tem razpisom.
V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk iz merila
»Celovitost projekta«. Izbran bo prijavitelj,
ki bo pri tem merilu dosegel večje število
točk.
4. Roki posameznih opravil
Predviden datum objave: 9. 7. 2010.
Predviden datum za oddajo vlog: 30. 7.
2010.
Previden datum obveščanja prijaviteljev
o izbiri: 20. 8. 2010.
5. Ostalo
Razpisna dokumentacija je že objavljena
na spletni strani Zavoda za šport Republike
Slovenije Planica, www.zsrs-planica.si, in je
informativnega značaja.
Dokumentacija, ki bo primerna za izpolnjevanje, bo na spletnih straneh zavoda objavljena šele dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS, torej predvidoma od 10. 7.
2010 dalje.
Zavod za šport Republike Slovenije
Planica
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Javne dražbe
Št. 478-85/2009
Ob-4008/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 in 100/09), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Nepremičnine – poslovni prostori so locirani v kleti, pritličju in deloma v 1. nadstropju poslovno stanovanjske zgradbe, na
naslovu Ormoška cesta 3 v Ljutomeru. Neto
tlorisna površina poslovnega prostora znaša
246,88 m2, od tega v kleti 51,92 m2, v pritličju 121,44 m2 in v 1. nadstropju 73,52 m2.
Objekt na naslovu Ormoška 3, Ljutomer,
stoji na parc. št. 2343/2 in 2343/3, št. stavbe 360.ES. Poslovni prostori, ki so predmet
prodaje, imajo oznako 101.E, z.k. vložek
1693/7, k.o. Ljutomer (šifra k.o. 259).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja države. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna cena 201.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8. dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi,
v 4. nadstropju, in sicer v 6. 7. 2010, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Višina varščine je 20.100,00 EUR in se
plača na račun št. SI56 0110-06300109972,
sklic 18 20117-7200005-67312010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Ormoška 3, Ljutomer.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin, s prijavo in izvedbo javne dražbe, se
obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
01/369-55-04, faks 01/369-55-96, e-pošta:
mateja.gasperlin@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo ude-

ležbe bodo objavljene na internetni strani,
http://www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s pooblastilom predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne 2. 7.
2010, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Ormoška 3, Ljutomer,
št. 478-85/2009«, na naslov Ministrstvo za
pravosodje, sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnine, ki jih dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje
alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan
javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-59/2010-1508
Ob-3985/10
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07, 55/09)
ter občinskega letnega načrta prodaje stvarnega premoženja za leto 2010 z dopolnitvami, razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin
v njeni lasti
1 – Predmet prodaje
A – Stanovanja
Izhodiščna cena stanovanj brez vključenega davka na promet nepremičnin (v višini
2% od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove) znaša:
1 – Štirisobno stanovanje št. 3 (3. E),
na naslovu TZO 12c (1086. ES), stanovanje se nahaja v dveh etažah – nadstropju
in mansardi, parc. št. 1210/2, podvložek
št. 1896/14, k.o. Kočevje.
Izmera: 111,20 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena.
Izklicna cena: 108.976,00 EUR.
B – Stavbna zemljišča
1 – parcela št. 4433 (932 m2), k.o. Novi
Lazi.
Izklicna cena: 11.184,0 EUR z vključenim 20% DDV.
2 – parcela št. 4436/1 (941 m2), k.o.
Novi Lazi.
Izklicna cena: 10.200,0 EUR z vključenim 20% DDV.
3 – parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. Kočevska Reka.
Izklicna cena: 15.600,0 EUR z vključenim 20% DDV.
4 – parcela št. 46/1 (1335 m2), k.o. Mahovnik.
Izklicna cena: 24.000,0 EUR z vključenim 20% DDV.
5 – parcele št. *151/3 (61 m2), 3201
(209 m2), 3202 (90 m2), 3203 (111 m2), 3204
(177 m2), k.o. Novi Lazi.
Izklicna cena: 11.880,0 EUR z vključenim 20% DDV.
6 – parcele št. *56 (90 m2), 532 (349 m2),
*57 (144 m2), 531 (504 m2), *60 (122 m2),
530 (446 m2), *59 (597 m2), k.o. Črni Potok.
Izklicna cena: 16.920,0 EUR z vključenim 20% DDV.
7 – parcele št. *62 (95 m2), 515 (594 m2),
*61 (414 m2), *64 (109 m2), 514 (803 m2),
*63 (230 m2), k.o. Črni Potok.
Izklicna cena: 16.920,0 EUR z vključenim 20% DDV.
8 – parcele št. *65 (137 m2), 484/3
(255 m2), *66 (525 m2), 482/2 (547 m2), *67
(719 m2), k.o. Črni Potok.
Izklicna cena: 16.440,0 EUR z vključenim 20% DDV.
9 – parcele št. 478/1 (129 m2), 3233/1
(278 m2), *72 (663 m2), 477/2 (210 m2),
476/1 (1607 m2), k.o. Črni Potok.
Izklicna cena: 21.720,0 EUR z vključenim 20% DDV.
10 – parcela št. 492/6 (801 m2), k.o.
Željne.
Izklicna cena: 10.560,0 EUR z vključenim 20% DDV.
C – Ustanovitev stavbne pravice
Predmet javne dražbe je ustanovitev
stavbne pravice na spodaj navedeni parceli, ki v naravi predstavlja gozdarsko kočo
s pripadajočim dvoriščem.
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Stavbna pravica obsega celotno parcelo.
Ustanovi se za dobo 20 let od sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja se stavbna
pravica bodisi podaljša bodisi se pridobitelju
povrne tedanjo vrednost koče, kakor jo oceni pooblaščeni sodni cenilec.
Pridobitelj stavbne pravice je v času trajanja le-te dolžan plačevati tudi letno nadomestilo v višini 2,5% od izklicne cene
posamezne nepremičnine (gozdarske koče
s pripadajočim zemljiščem).
Po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je pridobitelj dolžan plačati davek
na promet nepremičnin v višini 2% od pogodbene vrednosti (tj. od cene, dosežene
na javni dražbi).
a) koča »Na gredah«, parc. št. 137/2,
k.o. Koblarji; koča 60 m2, dvorišče 48 m2.
Izklicna cena: 10.143,00 EUR.
2 – Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v četrtek,
1. julija 2010, ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje).
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega
razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe,
tj. vključno do srede, 30. junija 2010, do
13. ure, osebno v vložišče ali pa morajo
do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po
pošti!
3 – Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba
izrazi interes za nakup več nepremičnin,
mora položiti varščino za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe,
uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna
v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na podračun
proračuna
Občine
Kočevje,
št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP
Novo Mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – nepremičnina (stanovanje, stavbno zemljišče, stavbna pravica)« (vplačnik navede tisto nepremičnino,
za nakup katere kandidira).
Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi,
morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine
Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za
proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki
vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne
morejo sodelovati.
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj
osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine
v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko
pridobivajo nepremičnine na podlagi načela
vzajemnosti).
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu
s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ne morejo
sodelovati cenilec, člani komisije oziroma
oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga
razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno
dražbo).
Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na
javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno
pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži
njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom.
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Za sodelovanje na javni dražbi morajo
dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža) – fizične osebe morajo predložiti
fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe
pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele), ki jo
želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji
javne dražbe.
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski
spletni strani, ali na svoji lastni listini.
Podatke in potrdila je potrebno predložiti
oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno
do srede, 30. junija 2010, do 13. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti!
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
4 – Znesek višanja izklicne cene na javni
dražbi
Najnižji znesek višanja izklicne cene na
javni dražbi znaša za:
– stanovanja
– stavbna zemljišča
– stavbno pravico

500,00 EUR,
300,00 EUR,
300,00 EUR.

5 – Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za
posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki
izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat.
Če nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba
glede določenega predmeta končana. Ko je
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,
– ugovore na postopek javne dražbe,
ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve
zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.
6 – Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
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roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo
varščino.
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun
Občine Kočevje, št. 01248 – 0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem
roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje
vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina
kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki
je podlaga za vpis lastništva v zemljiško
knjigo.
7 – Drugo
Občina jamči, da so nepremičnine brez
pravnih napak.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«, z v trenutku javne dražbe zatečenim dejanskim posestnim stanjem
na terenu.
Notarske stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.
Dodatne informacije o javni dražbi ter
nepremičninah, z možnim ogledom po
predhodnem dogovoru, je možno pridobiti
na Občini Kočevje pri direktorju občinske
uprave Janku Kaliniču, tel. 01/89-38-208 ali
GSM 041-406-183, ali Damirju Marinču, tel.
01/89-38-245 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe), v času uradnih ur.
Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji
nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne
izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev
na lastnih listinah) je možno pridobiti na
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo), vsak delovni dan, od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30.
Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine
Kočevje.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe). Dražiteljem
se v takem primeru povrnejo izkazani stroški
za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Kočevje
Ob-3986/10
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, 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 in 100/09),
Sklepa o začasnem financiranju (Uradni list
RS, št. 26/10) in Letnega načrta pridobitve
in razpolaganja s stvarnim premoženjem
občine za leto 2010 za obdobje začasnega
financiranja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel.
01/89-62-770, faks 01/89-62-773, e-pošta:
info@smartno-litija.si, matična številka:
1779737, ID št. za DDV: SI99744686.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
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2.1. predmet prodaje je nepremičnina,
dvosobno stanovanje, št. 14, s primarno
površino 47,08 m2 in sekundarno površino
3,70 m2 s skupnimi deli in napravami, v mansardi večstanovanjskega objekta, na naslovu Staretov trg 25, Šmartno, vpisan v ZK
podvložku 1158/15, k.o. Šmartno. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem
za določen čas do konca leta 2010.
Izklicna cena znaša 50.000,00 €. Navedena cena ne vključuje davka na promet
z nepremičninami. Davek plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja kupnine za
nepremičnino navedeno v 2. točki znaša
500,00 €.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba,
državljani EU ali pravne osebe s sedežem
v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje
do 7. 7. 2010 po pošti oziroma najkasneje
do 14. ure istega dne, osebno na sedež
občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne
osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične os.),
– davčno št. (fiz. os.) oziroma ID št. za
DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz. os.)
oziroma matično številko (pravne os. in s.p.)
in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima interesent
pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji
državljani oziroma tuje pravne osebe).
4.2. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot
zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
5. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača
na podračun Občine Šmartno pri Litiji odprt
pri UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193,
z navedbo »varščina za javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina, ki je predmet te javne
dražbe, se prodaja po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Davščine na promet z nepremičninami,
druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške
v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja, razpolaganja in
upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(v nadaljevanju: komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
7. Sklenitev prodajne pogodbe
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pogodba za prodajo nepremičnin, navedenih v 2. točki te dražbe, se z najuspešnejšim dražiteljem sklene najpozneje v 15 dneh
po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.
Rok za sklenitev prodajne pogodbe se
ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko
potreben, da se o uveljavljanju predkupne
pravice izjavi predkupni upravičenec.
Predkupnemu upravičencu bo ponujen
odkup stanovanja pod enakimi pogoji in za
enako kupnino, kot jo bo ponudil najboljši dražitelj. V primeru, da po izteku roka
za uveljavljanje predkupne pravice, uspeli
dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno
pogodbo, se mu varščina všteje v znesek
kupnine, v nasprotnem primeru se mu brez
obresti vrne v roku 10 dni od izteka roka za
uveljavljanje predkupne pravice. Pogodba
se v tem primeru sklene v roku 15 dni od
izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice oziroma od dne, ko predkupni upravičenci izjavijo, da predkupne pravice ne bodo
uveljavljali.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.

V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino
dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma
ne poravna dolžnega zneska po pogodbi,
obdrži Občina Šmartno pri Litiji.
8. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 30 dni od dneva podpisa pogodbe na podračunu pri UJP
Ljubljana, št.: 01394-0100000193. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje pod točko 2.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan 8. 7.
2010 in bo potekala v sejni sobi Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji, ob 9. uri.
Vse dodatne informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini pod točkama 2.1 lahko interesenti dobijo na tel.: 01/89-62-770 (kontaktna oseba Nataša Dobravec), faks 01/89-62-773,
e - pošta: info@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji, www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-4006/10
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu
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 in 100/09) objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. stavbe z dvorišči na Vojašniškem
trgu 1, 2b in 2c ter Vojašniški ulici 27 (kulturni spomenik Žički dvorec):
– stavba in dvorišče (stavbišče pod stavbo, v izmeri 782,00 m² in dvorišče, v izmeri 130,00 m²), parcelna št.: 1998, št. ZK
vložka 775, k.o. Maribor - Grad, št. stavbe
2279,
– pozidano zemljišče (stavbišče, v izmeri 208,00 m²), parcelna št.: 1996/2, št. ZK
vložka 775, k.o. Maribor - Grad,
– pozidano zemljišče (stavbišče, v izmeri 250,00 m²), parcelna št.: 1995, št. ZK
vložka 775, k.o. Maribor - Grad,
– dvorišče, v izmeri 697,00 m², parcelna
št.: 1997/2, št. ZK vložka 775, k.o. Maribor
- Grad,
– stavba (stavbišče, v izmeri 61,00 m²),
parcelna št.: 1999/2, št. ZK vložka 775, k.o.
Maribor - Grad, št. stavbe 2280.
Izklicna vrednost: 280.500,00 €.
Stavbe niso zasedene. Kompleks predstavlja nepremično kulturno dediščino, identifikacijska enota dediščine (EŠD): 6243,
ime enote: Žički dvorec. (Odlok o razglasitvi
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spo-
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menikov na območju Občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92-80 z veljavnostjo razglasitve od 8. 4. 1992 dalje).
2.2. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7, prostori v skupni
izmeri 78,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317,
k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 30.855,00 €.
2.3. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7a, prostori v skupni
izmeri 64,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317,
k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 25.415,00 €.
2.4. poslovni prostor v pritličju in kleti
objekta Ulica Staneta Severja 9a, prostori
v skupni izmeri 136,40 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK
vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 52.105,00 €.
2.5. poslovni prostor v pritličju in kleti
objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori
v skupni izmeri 155,20 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK
vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden.
Poslovni prostor ni zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 53.465,00 €.
2.6. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni
izmeri 63,70 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317,
k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 25.245,00 €.
2.7. poslovni prostor v pritličju in kleti
objekta Ulica Staneta Severja 9b, prostori
v skupni izmeri 102,27 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK
vložka 1317, k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 35.360,00 €.
2.8. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 9b, prostori v skupni
izmeri 46,70 m2, številka stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št. ZK vložka 1317,
k.o. Sp. Radvanje. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
je zaseden z najemnikom.
Izklicna vrednost: 21.080,00 €.
2.9. poslovna stavba z dvoriščem na naslovu Ob gozdu 1, in sicer:
– prostori v skupni izmeri 571,20 m²,
stoječa na dveh parcelah (1748/3, ZK vložek
1920 in 1748/4, ZK vložek 2070, obe k.o.
Pobrežje), številka stavbe 4000, in sicer:
– parcela 1748/3: stavbišče, v izmeri 326,00 m², in dvorišče, v izmeri 534,00 m²
ter
– parcela 1748/4, stavbišče, v izmeri
10,00 m², in dvorišče, v izmeri 120,00 m²,
Stavba ni zasedena.
Izklicna vrednost: 237.150,00 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
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Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra
215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne
13. 7. 2010, ob 10. uri.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 9. 7. 2010 plačati varščino v višini
10% od navedene izklicne cene, in sicer: na
transakcijski račun Mestne občine Maribor
– št.: 01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »Plačilo varščine za
nepremičnino pod št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem 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 izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz Poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih
ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
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– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša
od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Pri nepremičninah pod zaporedno
št. 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.8 in 2.9. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika.
– Dodatno pri nepremičnini pod zaporedno št. 2.6. v izklicni ceni ni zajeta vgrajena
oprema: stropna obloga, obdelava notranjih
sten (finalna obdelava), svetila, sanitarna
oprema in števci, ki je last najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice,
vključno z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije:
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč
na naslednji način:
Datum

Lokacija

Ura

1. 7. 2010

Ulica Staneta Severja 7

9.–10.

Ulica Staneta Severja 7a
Ulica Staneta Severja 9a
Ulica Staneta Severja 9b
Ulica Staneta Severja 9b
Ulica Staneta Severja 9b
Ulica Staneta Severja 9b
2. 7. 2010

Ob gozdu 1

10.30. – 11.

Vojašniški trg 1, 2b in 2c ter
Vojašniška ulica 27

8.30 – 9.

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 za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Št. 46/2010
Ob-4007/10
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu
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 in 100/09) objavlja

ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovni prostor št. A2, ulični, na
Koroški cesti 53, v izmeri 26,05 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka
poslovnega prostora: 29. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/2, k.o.
Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna vrednost: 26.775,00 €.
2.2. poslovni prostor št. A3, ulični,
v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri 41,50 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora:
30. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/3, k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden.
Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 28.220,00 €.
2.3. poslovni prostor št. E1, ulični,
v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57,
v izmeri 84,88 m2, številka stavbe: 2171,
identifikacijska številka poslovnega prostora: 129. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK
podvložka 1375/31, k.o. Koroška vrata. Za
predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 57.715,00 €.
2.4. poslovni prostor št. E3, ulični,
v IV. gradbeni fazi na Koroški cesti 57,
v izmeri 47,65 m2, številka stavbe: 2171,
identifikacijska številka poslovnega prostora: 131. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK
podvložka 1375/33, k.o. Koroška vrata. Za
predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna vrednost: 32.385,00 €.
2.5. stanovanje št. 1, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 37,50 m², številka
stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 710. E, parcelna številka 1979/1, št.
ZK podvložka 1375/427, k.o. Koroška vrata.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine
izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010.
Izklicna vrednost: 44.625,00 €.
2.6. stanovanje št. 2, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 37,50 m², številka
stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 711. E, parcelna številka 1979/1, št.
ZK podvložka 1375/428, k.o. Koroška vrata.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine
izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010.
Izklicna vrednost: 44.625,00 €.
2.7. stanovanje št. 3, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 37,50 m², številka
stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 712. E, parcelna številka 1979/1, št.
ZK podvložka 1375/429, k.o. Koroška vrata.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine
izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010.
Izklicna vrednost: 44.625,00 €.
2.8. stanovanje št. 5, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 39,90 m², številka
stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 714. E, parcelna številka 1979/1, št.
ZK podvložka 1375/431, k.o. Koroška vrata.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine
izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010.
Izklicna vrednost: 47.515,00 €.
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2.9. stanovanje št. 6, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 39,90 m², številka
stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 715. E, parcelna številka 1979/1, št.
ZK podvložka 1375/432, k.o. Koroška vrata.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine
izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010.
Izklicna vrednost: 47.515,00 €.
2.10. stanovanje št. 7, v I. etaži, na Koroški cesti 53b, v izmeri 39,20 m², številka
stavbe 2171, identifikacijska št. stanovanja: 716. E, parcelna številka 1979/1, št.
ZK podvložka 1375/433, k.o. Koroška vrata.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine
izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za določen čas do 30. 9. 2010.
Izklicna vrednost: 46.665,00 €.
2.11. garažno mesto št. K3-GM 90,
v III. kletni etaži, na Koroški cesti 53–57, v izmeri 13,00 m², števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 546. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/356,
k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto
je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 5.865,00 €.
2.12. garažno mesto št. K3-GM 93,
v III. kletni etaži, na Koroški cesti 53–57, v izmeri 13,00 m², števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 549. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/359,
k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto
je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 5.865,00 €.
2.13. garažno mesto št. K3-GM 94,
v III. kletni etaži, na Koroški cesti 53–57, v izmeri 12,50 m², števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 550. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/360,
k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto
je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 5.865,00 €.
2.14. garažno mesto št. K3-GM 97,
v III. kletni etaži, na Koroški cesti 53–57, v izmeri 12,50 m², števila stavbe 2171, identifikacijska št. garažnega mesta 553. E, parcelna
številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/363,
k.o. Koroška vrata. Za predmetni objekt je
vpis etažne lastnine izveden. Garažno mesto
je zasedeno z najemnikom.
Izklicna vrednost: 5.865,00 €.
2.15. stavba z dvoriščem na Dupleški
cesti 61, in sicer: stavba (stavbišče, v izmeri 52,00 m²), številka stavbe 503, dvorišče,
v izmeri 110,00 m², oboje parcelna števila
555, št. ZK vložka 723, k.o. Brezje. Stavba
je zasedena z najemnikom.
Izklicna vrednost: 12.410,00 €.
2.16. Poslovne prostore oziroma del
stavbe z dvoriščem, na Lackovi 216, solastniški delež KS Pekre do 45/400 in solastniški delež KS Limbuš do 55/400, kar v naravi
predstavlja 3 pisarne, v izmerah: 24,78 m2,
17,47 m2 in 31,27 m2, v objektu na parc.
št. 396.S, št. ZK vložka 963, v k.o. Limbuš,
ID stavbe 364.
V navedenem objektu je pet solastnikov, KS Pekre, KS Limbuš in Mestna občina
Maribor s posebnim vhodom ter Telekom
Slovenije d.d. in Pošta Slovenije d.o.o., ki
imata ločene vhode in prostore s predkupno
pravico pri prodaji.
Za poslovne prostore oziroma del stavbe, s katerim upravljajo navedene krajevne
skupnosti in Mestna občina Maribor, so hodniki in sanitarije v souporabi.
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Poslovni prostori so zasedeni z najemni-

Izklicna vrednost: 36.983,50 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra
215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne
13. 7. 2010, ob 11. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 9. 7. 2010
plačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
– za nepremičnine pod zap. št. od 2.1.
do vključno 2.14. na transakcijski račun
Mestne četrti Koroška vrata Maribor – št.:
01270-6450823734-UJP Urad Slovenska
Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.15. na
transakcijski račun Mestne četrti Pobrežje
– št.: 1270-6450823055-UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za
nepremičnino pod št.__«;
– za delež nepremičnine v lasti Krajevne
skupnosti Pekre in Krajevne skupnosti Limbuš pod zap. št. 2.16. na transakcijski račun
Mestne občine Maribor, 01270-0100008403UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo
»plačilo varščine za nepremičnino pod
št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem 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 izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
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– Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije (s. p.)
oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih
ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
– Pri nepremičninah pod zap. št. 2.15. in
2.16. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme,
ki se nahaja v prostorih in je last najemnika
oziroma prejšnjega najemnika.
– Pri nepremičninah – stanovanjih pod
zaporednimi št. 2.5. do 2.10 je v izklicni
ceni zajeta tudi cena opreme, ki se nahaja
v stanovanjih.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč
na naslednji način:
Datum

Lokacija

Ura

6. 7. 2010

Koroška cesta 53–57 (poslovni
prostori)
Koroška cesta 53b (garažna
mesta)
Koroška cesta 53
(stanovanja)
Lackova cesta 216

9.–9.30

Dupleška cesta 61

10.–10.30

7. 7. 2010

9.40–10.10
10.15–10.45
9.–9.30

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 za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Št. 4780-797/2010-6
Ob-4054/10
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. 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 Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina
– poslovni prostor št. 21.E, v kletni etaži
objekta, na naslovu Vodovodna cesta 39,
Ljubljana, v skupni izmeri 100,10 m2, vpisan
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, pri vložku št. 170/22, k.o. Bežigrad,
in v naravi predstavlja štiri pisarne, ločene
moške in ženske sanitarije, čajno kuhinjo in
hodnik. Stavba, v kateri se poslovni prostor
nahaja, leži na parc. št. 581/2, k.o. Bežigrad, z ID številko 865. Predmetni poslovni
prostor je vpisan kot etažna lastnina pod
oznako 21.E.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 121.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 3.000,00 EUR.
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 Ljub
ljana 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.
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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 20. 7.
2010, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, v dvorani Klub 15,
z začetkom ob 12.15.
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 20% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
000-431000, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba za Vodovodno 39«.
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.
01/306-10-85, kontaktna oseba je Damjana
Popović Ljubi.
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, www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-797/2010-6
Ob-4055/10
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. 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 Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina –
poslovni prostor št. P02, v izmeri 62,74 m2,
ki se nahaja v pritličju objekta, na naslovu
Gornji trg 7, Ljubljana, in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan pri
podvložku št. 98/10, k.o. Ljubljana mesto,
kar v naravi predstavlja poslovni prostor,
v katerem so en večji prostor, en manjši prostor in sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni
prostor nahaja, leži na parc. št. 38/2, k.o.
Ljubljana mesto, z ID številko 223. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna
lastnina pod oznako 10.E in mu pripada
solastniški delež na skupnih delih, prostorih
ter funkcionalnem zemljišču.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 125.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 3.000,00 EUR.
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 Ljub
ljana 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.
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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 20. 7.
2010, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 12.45.
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: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba za Gornji
trg 7_P02«.
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.
01/306-10-85, kontaktna oseba je Damjana
Popović Ljubi.

Stran

1612 /

Št.

49 / 18. 6. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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
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Razpisi delovnih mest
Ob-3988/10
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Notranjski regijski park (Uradni list
RS, št. 75/02) in 11., 12., in 13. člena Statuta
javnega zavoda Notranjski regijski park, Javni zavod Notranjski regijski park, Tabor 42 iz
Cerknice, razpisuje delovno mesto
direktorja javnega zavoda,
ki opravlja funkcijo poslovnega direktorja
in programskega direktorja.
Direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa
zavod, odgovarja za zakonitost dela ter vodi
strokovno delo zavoda.
Kandidat mora za imenovanje izpolnjevati splošne zakonske pogoje. Poleg splošnih
pogojev mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki so razvidne iz referenc o njegovem delu in zaposlitvah,
– dobro pozna območje Notranjskega regijskega parka.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev,
življenjepisom in s kratkim programom dela
in razvoja zavoda prosimo pošljite v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica, s pripisom
»Prijava na razpis direktorja«.
Z objavo tega razpisa preklicujemo javni
razpis za direktorja javnega zavoda Notranjski regijski park, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS (Uradni list RS, št. 26/09) in v časniku Delo z dne 19. 10. 2009.
Svet zavoda Notranjski regijski park
Ob-4011/10
Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
prosto delovno mesto
direktor zavoda (m/ž), za mandatno
dobo 4 let.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali medicinske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– poleg slovenskega znanje italijanskega
jezika,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov.
Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati priložiti program dela.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 14 dneh po objavi razpisa na naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola. Pisemske ovojnice prijav
naj bodo opremljene z oznako »ne odpiraj
– prijava na razpis DM direktor zavoda«. Delovno mesto se bo z izbranim kandidatom
sklenilo za določen čas 4 let. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-4052/10
Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Balos
4, Tržič, na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,

št. 87/01), 15. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja (Uradni list RS, št. 73/03) in Sklepa
Sveta zavoda o izvedbi postopka za izbor
in imenovanja direktorja javnega zavoda
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja z dne, 18. 3.
2010, objavlja javni razpis za
direktorja/direktorico Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Tržič.
Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri (prejšnjo) ali 2. stopnjo – magistrski študijski program (magisterij stroke) po
uveljavitvi tristopenjskega visokošolskega
sistema, skladnega z Bolonjsko deklaracijo,
raven 7,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke za naziv bibliotekar,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju knjižničarstva,
– in poznavanje širšega področja dela
v knjižnični dejavnosti.
Nastop dela je 18. december 2010, mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
K prijavi morajo kandidati/kandidatke
predložiti razvojni program knjižnice za
mandatno obdobje.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici
z označbo »Ne odpiraj – javni razpis: direktor/direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič«, priporočeno na naslov: Knjižnica
dr. Toneta Pretnarja – Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič, v roku
8 dni od objave razpisa.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa.
Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Ob-4084/10
Na podlagi 54. člena Pravil zadruge
in sklepa upravnega odbora KKGZ z dne
10. 6. 2010, Koroška kmetijsko-gozdarska
zadruga z.b.o., Celjska cesta 118, 2380
Slovenj Gradec, objavlja razpis za prosto
delovno mesto:
direktorja/direktorice zadruge.
Kandidat/ka mora poleg z zakonom določenih splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti mora končano najmanj višjo izobrazbo (VI. stopnjo fakultetne izobrazbe),
– pet let dela na vodilnih, vodstvenih delovnih mestih v gospodarstvu,
– kandidat za direktorja/direktorico mora
skupaj s prijavo na razpis predložiti tudi program dela in razvoja zadruge za mandatno
obdobje.
Mandat direktorja KKGZ z.b.o. traja
4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in programom dela in razvoja zadruge, kandidati pošljejo priporočeno
v zaprti kuverti, v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga z.b.o., Celjska cesta 118, 2380 Slo-

venj Gradec, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za direktorja«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu sklepa upravnega odbora KKGZ o imenovanju
direktorja/direktorice zadruge.
Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga
z.b.o.
Št. 278/2010
Ob-4108/10
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 Narodna galerija (Uradni list RS,
št. 8/04 in 31/09), Ministrstvo za kulturo
objavlja javni razpis za
delovno mesto direktorja javnega zavoda Narodna galerija.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene od strok
s področja dela zavoda;
– poznavanje področja dela zavoda;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja dela zavoda;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega
svetovnega jezika na osnovni ravni.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja
svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom
oziroma certifikatom o aktivnem znanju tujega jezika ali potrdilom, da se je kandidat
šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko
v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija enega izmed tujih
jezikov ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni
znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika) ali opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku ali s potrdilom, da se je
kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj,
na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali
s potrdilom, da je opravil izpit iz tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega
študija.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
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1. poznavanje področja dela zavoda,
2. zahtevane delovne izkušnje,
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 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 in strokovnega 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 Narodna galerija.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor
– Narodna galerija«, v petnajstih dneh dneh
po objavi javnega razpisa, na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana 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
Št. 279/2010
Ob-4109/10
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 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za
arhitekturo in oblikovanje (Uradni list RS,
št. 39/10), Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
delovno mesto direktorja javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo oziroma
izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo, in sicer iz stroke s področja dela muzeja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
s področja dela muzeja,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– obvlada slovenski in angleški jezik na
višji ravni in dodatno obvlada najmanj en
svetovni jezik 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.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja
angleškega jezika se izkazuje s potrdilom
oziroma certifikatom o aktivnem znanju angleškega jezika ali s potrdilom, da se je
kandidat šolal v angleškem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo,
do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to
materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija angleškega jezika ali s potrdilom,
da je kandidat 6 mesecev ali več opravljal
dela visokošolske zahtevnosti v tujini v angleškem jeziku.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni
znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika) ali opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku ali s potrdilom, da se je
kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj,
na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali
s potrdilom, da je opravil izpit iz tujega jezi-

ka v okviru programa do- ali podiplomskega
študija.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja muzeja v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. 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 angleškega 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
Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor –
Muzej za arhitekturo in oblikovanje« v tridesetih dneh 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
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Druge objave
Št. 478-91/2010
Ob-4044/10
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 94/07 in 100/09)
ter Posamičnega programa ravnanja,
št. 478-36/2009-2513-XXXVII. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23, faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Komunalno opremljene gradbene parcele v stanovanjski coni Grajski log II. na
Proseniškem:
P/1. Zemljišče parc. št. 264/10, pašnik,
v izmeri 974 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 77.920,00
EUR brez DDV;
P/2. Zemljišče parc. št. 264/11, pašnik,
v izmeri 637 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 50.960,00
EUR brez DDV;
P/3. Zemljišče parc. št. 264/12, pašnik,
v izmeri 835 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 66.800,00
EUR brez DDV;
P/4. Zemljišče parc. št. 264/13, pašnik,
v izmeri 870 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 69.600,00
EUR brez DDV;
P/5. Zemljišče parc. št. 264/14, pašnik,
v izmeri 880 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 70.400,00
EUR brez DDV;
P/6. Zemljišče parc. št. 264/15, pašnik,
v izmeri 771 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 61.680,00
EUR brez DDV;
P/7. Zemljišče parc. št. 264/18, pašnik,
v izmeri 843 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 67.440,00
EUR brez DDV;
P/8. Zemljišče parc. št. 264/19, pašnik,
v izmeri 481 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 38.480,00
EUR brez DDV;
P/9. Zemljišče parc. št. 264/21, pašnik,
v izmeri 557 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 44.560,00
EUR brez DDV;
P/10. Zemljišče parc. št. 264/23, pašnik,
v izmeri 649 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 51.920,00
EUR brez DDV;
P/11. Zemljišče parc. št. 264/24, pašnik,
v izmeri 668 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 53.440,00
EUR brez DDV;
P/12. Zemljišče parc. št. 264/25, pašnik,
v izmeri 879 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 70.320,00
EUR brez DDV;
P/13. Zemljišče parc. št. 264/26, pašnik,
v izmeri 884 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.

Goričica, za izhodiščno ceno 70.720,00
EUR brez DDV.
Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03), in
so namenjena gradnji eno in dvostanovanjskih objektov višinskega gabarita obstoječe
grajene strukture širšega območja.
Gradnja I. faze komunalne ureditve (kanalizacija, vodovodno omrežje in cestno
omrežje v makadamski izvedbi) bo izvedena
do 31. 7. 2011. Komunalna ureditev II. faze
(javna razsvetljava in asfaltiranje cestnih površin) bo izvedena, ko bo zgrajena večina
stanovanjskih objektov.
V izhodiščno vrednost nepremičnine
20% DDV ni vključen.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno–kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene za posamezno zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur
– podračun št. 01320-0100004983, sklic
00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila
Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel,
se varščina brez obresti vrne najkasneje
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe (z navedbo zaporedne številke);
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID štev. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno.

7. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
8. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma javnega odpiranja
ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo
odločil župan s sklepom. Odločitev župana
je dokončna.
10. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
V. Drugi pogoji
Rok za začetek gradnje je eno leto od
dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 3. gradbene faze je dve leti od
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja odkupno pravico in neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in
vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo
v zemljiško knjigo.
VI. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina
zapade v korist prodajalca in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV)
in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec po prejemu celotne
kupnine.
VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do
17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
SC Grajski log II. – ne odpiraj«. Na ovojnici
mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 5. 7. 2010, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 7. 2010, ob 13. uri,
v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
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dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Ob-4051/10
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Ljubljana, Neubergerjeva 7 – dvosobno opremljeno stanovanje številka 8, površine 61,88 m2 (soba-spalnica, dnevna soba,
kuhinja, kopalnica, hodnik, garderoba, loža,
shramba-klet), v 2. nadstropju stavbe na lokaciji Neubergerjeva 7, Ljubljana in parkirni
boks št. 35, v II. kleti, v izmeri 17,7 m2, na
lokaciji Hacquetova ul. 7, Ljubljana. Stanovanje je evidentirano kot samostojni etažni
del z oznako 8.E, v zk podvložku št. 4195/8,
k.o. Bežigrad in leži v stavbi z ident. številko
3901.ES. Stanovanju pripada tudi parkirni
boks s št. 35., v II. kleti, v izmeri 17,74 m2,
ki je evidentiran kot samostojni etažni del
stavbe z oznako 33.E, v zk podvložku
št. 4013/33, k.o. Bežigrad in leži v stavbi
z ident. številko 3882.ES (na naslovu Hacquetova ul. 7, Ljubljana). Lastninska pravica na nepremičninah – stanovanje in parkirni boks ni vpisana na ime Telekom Slovenije
d.d.; potrebna bo naknadna zemljiškoknjižna
ureditev vpisa lastnine na Telekom Slovenije
d.d. Stanovanje se nahaja v objektu zgrajenem leta 1991; stanovanje je dobro ohranjeno in vzdrževano.
Stanovanje je opremljeno z opremo, ki
se proda skupaj s stanovanjem.
Izhodiščna prodajna cena stanovanja je
153.000,00 EUR. Prodajna vrednost opreme je 3.000,00 EUR + DDV.
2. Kranj, Levstikova 1 – stanovanje številka 9, površine 40,61 m2 (soba-spalnica,
kuhinja, kopalnica, predsoba, balkon, klet),
v 5. etaži stavbe, z ident. štev. stavbe 444
in številko dela stavbe 9.E, stavba leži na
parc. št. 888/3 (stavba, dvorišče), k.o. Kranj.
Stanovanje leži v tretjem nadstropju večetažne stanovanjske stavbe, ki je zgrajena
leta 1960.
Stanovanje je kot etažna lastnina vpisano
v zemljiško-knjižnem podvložku št. 2423/9,
k.o. Kranj, ni pa lastninska pravica vpisana
na ime Telekom Slovenije d.d. Potrebna bo
ureditev lastniških listin za vpis lastninske
pravice na Telekom Slovenije d.d. oziroma
zemljiško-knjižna ureditev prodajane nepremičnine.
Izhodiščna prodajna cena je 40.000,00
EUR.
3. Maribor, Gosposvetska cesta 38 –
trisobno stanovanje številka 12, površine
72,62 m2 (tri sobe, kuhinja z jedilnico, kopalnica, wc, shramba, hodnik, balkon, klet),
v 3. nadstropju stavbe na lokaciji Gosposvetska cesta 38, Maribor.
Stanovanje se nahaja v večstanovanjskem objektu – stavbi z ident. številko stavbe 670 in ima št. dela stavbe 12.E; stavba
leži na parc. št. 1212, k.o. Koroška vrata.
Stanovanje je kot etažna lastnina vpisano
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v zemljiško-knjižnem podvložku 2011/3, k.o.
Koroška vrata; lastninska pravica na nepremičnini je vpisana na ime Telekom Slovenije
d.d. Stanovanje se nahaja v objektu, letnik
1960; stanovanje je dobro vzdrževano.
Izhodiščna prodajna cena je 69.900,00
EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je
potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnin – ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 5. 7. 2010.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje
do vključno 5. 7. 2010 do 12. ure.
Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne cene,
– posebej dodatno izjaviti, da soglaša
z nakupom stanovanjske opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo,
ki se prodaja skupaj s stanovanjem, v objavi
navedenim pod zap. št. 1,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa (naziv banke
in številka računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen
izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3
mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list.
Drugi pogoji
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno–kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje,
da je seznanjen s stanjem premoženja in
se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 31. 8. 2010. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo
v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa
– v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan
plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec

pridržuje pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponudbam, ne sklene
kupoprodajne pogodbe z nobenim od po
nudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/53-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan v času od
9. do 12. ure.
Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite pri spodaj navedenih osebah in telefonskih številkah:
– za nepremičnino pod zap. št. 1. – na
tel 01/234-15-92, Jana ali 01/234-17-32,
Zoltan;
– za nepremičnino pod zap. št. 2. – na
tel. 04/260-43-19, Marina;
– za nepremičnine pod zap. št. 3. – na
tel. 02/333-22-33, Edith ali 02/333-25-76,
Martin.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 478-178/2010-3
Ob-3987/10
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 in 94/07)
Občina Šmarje pri Jelšah objavlja
namero o ustanovitvi služnosti
in javno zbiranje ponudb
za postavitev sončne elektrarne na
strehi Osnovne šole Šmarje pri Jelšah
in telovadnice pri OŠ Šmarje pri Jelšah
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-600,
faks 03/81-71-626, elektronski naslov: obcina@smarje.si.
2. Opis predmeta služnosti
– Predmet služnosti: postavitev sončne
elektrarne na strehi Osnovne šole Šmarje pri Jelšah in telovadnice pri OŠ Šmarje pri Jelšah, na skupaj ocenjeni površini
1.960 m2.
Služnost obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno na objektih
oziroma strehah zgoraj navedenih objektov
in izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega
objekta;
– vzdrževati objekt – sončno elektrarno
v skladu s tehničnimi zahtevami in razvojem
na področju fotovoltaike;
– dostop do nepremičnine in prehoda
preko nje zaradi vzdrževanja in obratovanja
objekta in naprave.
Služnost se ustanavlja za dobo 25 let od
sklenitve pogodbe.
3. Vrsta pravnega posla
Z uspelim ponudnikom bo naročnik sklenil služnostno pogodbo za obdobje 25 let, in
sicer najkasneje v roku 15 dni po zaključku
postopka javnega zbiranja ponudb. V pogodbi se ponudnik zaveže, da bo:
– nosil vse stroške v zvezi z izgradnjo in
vzdrževanjem sončne elektrarne na objektih, ki so predmet služnosti,
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne na svoje stroške nemudoma
odpravil nepravilnosti ali poškodbe kritine
na objektih,
– pridobil vsa upravna dovoljenja, ki so
potrebna za izgradnjo sončne elektrarne,
– po preteku služnostnega obdobja
vzpostavil na strešnih površinah objektov
prvotno stanje, v primeru, da se služnost
ne podaljša,
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– med izvajanjem del za postavitev sončne elektrarne upošteval in izvajal vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva
pred požarom, na svoje stroške zavaroval
izvedbo del in gradbišče in izročil lastniku
nepremičnine kopijo zavarovalne police,
– objekt na strehi izvedel tako, da bo
omogočal najugodnejši izplen investicije in
njene donosnosti,
– nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo
služnostne pogodbe in vpisom v zemljiško
knjigo.
Ponudnik se bo s podpisom pogodbe
zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih dovoljenj pričel takoj ter, da bo glede na
upoštevane roke postavil sončno elektrarno
najkasneje do 15. septembra 2010.
4. Pogoji za postavitev sončne elektrarne: ekonomska in finančna sposobnost:
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega transakcijskega računa.
5. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb
Ponudba mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, firmo, naslov oziroma sedež podjetja, EMŠO
ali matično številko, davčno številko);
– dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo: bilanca stanja in uspeha
na dan 31. 12. 2009;
– potrdilo poslovne banke, iz katerega je
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih noben
od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran;
– variante finančnih projekcij, prihodkov
in stroškov za postavitev sončne elektrarne,
z opredeljenim letnim odstotkom nadomestila od proizvedene električne energije za
služnostno pravico uporabe strehe;
– sklep o vpisu v sodni register, izpis iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev;
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev
ponudbe;
– pisno izjavo o veljavnosti ponudbe še
najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb;
– parafiran in izpolnjen osnutek pogodbe
o ustanovitvi služnosti za postavitev sončne
elektrarne na strešnih površinah objektov iz
1. točke tega razpisa.
6. Merilo za izbor: merilo za izbor je najugodnejša ponudba v smislu ponujenega
najvišjega letnega odstotka nadomestila od
proizvedene električne energije za služnost
uporabe strehe.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Ponudbe je potrebno posredovati najkasneje do 5. julija 2010, do 10. ure, in sicer jih
lahko ponudniki oddajo osebno ali po pošti
v zaprti ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj –
ponudba za postavitev sončne elektrarne«,
na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. Šteje se,
da je ponudba prispela pravočasno, če je
zadnji dan roka za oddajo ponudb predana
v tajništvo na naslovu naročnika.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku, se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka. Ponudnik, ki
bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan
k dopolnitvi, če je ugotovljeno, da ponudba
vsebuje bistvene elemente. Rok za dopolnitev ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev ponudbe.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni pisno v roku 15 dni
po izbiri.

8. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb ni javno. Obravnavo prispelih
ponudb bo izvedla komisija, ki bo ponudbe
odprla 5. julija 2010, ob 11. uri, v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah (sejna soba),
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
9. Ostale informacije
Vse dodatne informacije o pogojih iz javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičninah, ki so predmet javnega razpisa,
lahko ponudniki dobijo na tel. 03/81-71-610
(Zlatka Pilko) ali na elektronskem naslovu:
zlatka.pilko@smarje.si. Možen je tudi ogled
nepremičnin po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno na
spletnih straneh Občine Šmarje pri Jelšah,
www.smarje.si.
Pravica Občine Šmarje pri Jelšah, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejšo ponudbo za predmet služnosti, je izključena. Občina Šmarje pri Jelšah si
pridržuje pravico, da z nobenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko župan
začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedel
razloge in brez odškodninske odgovornosti. Občina Šmarje pri Jelšah ima v skladu
s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem pravico, da bo prejemu več ponudb
izvede s ponudniki pogajanja.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-3989/10
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 z dne 18. 9.
2007) Živalski vrt Ljubljana objavlja
namero
o oddaji gostinskega prostora v najem
za opravljanje gostinske dejavnosti
Predmet najema je gostinski prostor
znotraj Živalskega vrta Ljubljana, Večna pot
70, 1000 Ljubljana, ki stoji na nepremičnini
parc. št. 1375/6, vpisani v z.k. vl. št. 212,
k.o. Brdo.
Gostinski lokal v naravi predstavlja:
– kuhinjo, v izmeri 29 m2;
– skladiščne prostore, v izmeri 42 m2;
– zastekljeno teraso, v izmeri 65 m2;
– pokrito teraso, v izmeri 195 m2;
– odkrito teraso, v izmeri 65 m2;
– sanitarije, v izmeri 2,6 m2.
Skupna površina predmeta najema znaša 398,6 m².
Oddaja v najem se bo izvedla na podlagi
javnega zbiranja ponudb.
Dokumentacija za oddajo ponudb je na
voljo v tajništvu Živalskega vrta Ljubljana,
Večna pot 70, 1000 Ljubljana, vsak delovnik, od 9. do 15. ure, ali na spletni strani,
www.zoo.si.
Dodatne informacije oziroma vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti, na
info@zoo.si.
Živalski vrt Ljubljana
Št. 12/2010
Ob-4068/10
Na podlagi določil Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju slovensko-švicarskega programa sodelovanja
za zmanjševanje socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji, sklepa št. 510-3/2009/1
z dne 24. 2. 2009 in pogodbe o izvajanju
nalog vmesnega organa za Sklad za nevladne organizacije in sklad za male projekte
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v okviru partnerstva št. C1538-10P000043,
vmesni organ Sklada za NVO in za male
projekte v okviru partnerstva zbira predloge
projektov nevladnih organizacij na področjih
socialnega varstva, varstva okolja in narave
ter predloge malih projektov partnerskega
sodelovanja med Slovenskimi in Švicarskimi
neprofitnimi organizacijami.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom, Smernice za prijavitelje projektnih
predlogov in prijavni obrazci so na voljo na
spletni strani vmesnega organa, www.svicarski-prispevek.si.
Rok za prejem vlog je torek, 14. septembra 2010, do 12. ure.
Vmesni organ bo v pomoč pri pripravi prijav na razpis organiziral informativne delavnice. Datumi in kraji delavnic bodo objavljeni
na omenjeni spletni strani.
Regionalni Center za okolje
za vzhodno in srednjo Evropo
Ob-4002/10
V skladu z določbami 10. člena Zakona
o prevzemih (ZPre-1) ter 532. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD–1) družba Thermana d.d. družba dobrega počutja,
Zdraviliška c. 6, 3270 Laško, objavlja obvestilo, da je družba NLB d.d., Trg republike 2,
1000 Ljubljana, z nakupom 373.334 delnic
družbe Thermana d.d. Zdraviliška c. 6, 3270
Laško, postala skupaj z odvisnimi družbami
lastnik 21,21% deleža v osnovnem kapitalu
družbe Thermana d.d. družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško.
Thermana d.d.
Št. 007-6/2010/14
Ob-4101/10
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
14. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in
sodnih cenilcih (Uradni list, št. 7/02, 75/03,
72/05, 71/07, 84/08) in 12. člena Pravilnika
o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02,
75/03 in 71/07), objavlja
imenovanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev s 25. 5. 2010
Strokovno področje ekonomija
1. Milena Kosi, imenovana za sodno izvedenko in sodno cenilko za strokovno področje ekonomija, podpodročje vrednotenje
podjetij.
2. mag. Danica Kos, imenovana za sodno izvedenko za strokovno področje ekonomija, podpodročje revizija in vrednotenje
podjetij.
3. mag. Tatjana Adlešič, imenovana za
sodno izvedenko za strokovno področje
ekonomija, podpodročje vrednotenje podjetij.
4. mag. Ivan Simič, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje ekonomija, podpodročje davki.
Strokovno področje kmetijstvo
5. dr. Tomaž Kralj, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje kmetijstvo, podpodročje vrednotenje kmetijskih
zemljišč, agro in hidromelioracije, pedologija
in sodnega cenilca za strokovno področje
kmetijstvo, podpodročje kmetijstvo splošno,
kmetijska zemljišča, agro in hidromelioracije.
6. dr. Vesna Zupanc, imenovana za sodno izvedenko in sodno cenilko za strokovno področje strokovno področje kmetijstvo,
podpodročje kmetijska zemljišča, agro in
hidromelioracije.
7. Helenca Kapun, imenovana za sodno izvedenko za strokovno področje kmetijstvo, podpodročje ekonomika kmetijske
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proizvodnje, živinoreja, kmetije in sodno
cenilko za strokovno področje kmetijstvo,
podpodročje kmetijska zemljišča, kmetijstvo
splošno, kmetije.
Strokovno področje motorna vozila
8. mag. Stojan Renčelj, imenovan za
sodnega izvedenca za strokovno področje
motorna vozila, podpodročje avtomobili, avtomobilska stroka.
9. Harison Kirinčič, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje motorna
vozila, podpodročje avtomobilska stroka.
Strokovno področje varstvo pri delu in
požarna varnost
10. Hava Avdić, imenovana za sodno
izvedenko za strokovno področje varstvo
pri delu in požarna varnost, podpodročje
varstvo pri delu v gradbeništvu.
11. Igor Kosi, imenovan za sodnega izvedenca za strokovno področje varstvo pri
delu in požarna varnost, podpodročje varstvo pri delu v gradbeništvu, varstvo pri delu
v industriji in obrti.
Strokovno področje lesarstvo
12. Boštjan Lucu, imenovan za sodnega
izvedenca za strokovno področje lesarstvo,
podpodročje lesarstvo splošno, talne obloge
in njihove podloge, podkonstrukcije.
Strokovno področje gradbeništvo
13. Marko Lavrenčič, imenovan za sodnega cenilca za strokovno področje strokovno področje gradbeništva, podpodročje
nepremičnine in stavbna zemljišča.
objavlja imenovanje sodne tolmačke
s 25. 5. 2010
Nemški jezik
14. Eva Varl, imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik.
Ministrstvo za pravosodje
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-4050/10
Zares – Nova politika, Župančičeva 8,
Ljubljana, objavlja na podlagi 24. člena Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
Sredstva in viri sredstev 2009
Zap. št.
I.
1.
2
3
4

II.
1
2
3

Postavka
SREDSTVA
opredmetena osnovna sredstva
dolgoročne finančne naložbe
kratkoročne finančne naložbe
denarna sredstva na računih
druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
ustanovitveni vložek
dolgoročne obveznosti iz financiranja
kratkoročne obveznosti iz financiranja
druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

Znesek
868

45.686
820
47.374

41.600
5.774
47.374

Skrajšano letno poročilo
Prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
Zap. št.
I.
1.
2
3
4
5
II.
1
2
III.
IV.

Postavka
PRIHODKI
prihodki državnega proračuna
prihodki proračuna lokalne skupnosti
prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
stroški volitev
drugi stroški in izredni stroški
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

Znesek
320.941
49.315
269.342
0
58.102
697.700
140.559
579.123
719.682

21.982

Zares – Nova politika
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Evidence sindikatov
Št. 101-13/2010-3
Ob-3463/10
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Bežigrad, z dnem 18. 3. 2010 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila Sindikata delavcev gradbene dejavnosti SDGD GEOT,«
ki jih vpiše v evidenco statutov sindikatov,
pod zaporedno številko 1/2010, z imenom:
Sindikat delavcev gradbene dejavnosti
SDGD-GEOT, kratico: SDGD GEOT, in sedežem: Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
Št. 101-10/2010-5
Ob-3632/10
Pravila Sindikata Podjetja Hoja Žaga
Rob d.o.o., s sedežem Rob 25, 1314 Velike Lašče, ki se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič - Rudnik, Trg
MDB 7, 1000 Ljubljana, in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 34 z dne 26. 5. 1993, se z dnem
23. 4. 2010 izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 3822-10/2010-12

Ob-4053/10

Obvestilo
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS je dne 23. 4. 2010 v Uradnem listu
RS, št. 33/10, in na svoji spletni strani objavila javni poziv za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve štirih številk
skrajšanega izbiranja iz območja 116QRT, ki
so namenjene dostopu do usklajenih storitev z družbeno vrednostjo. V petinštiridesetdnevnem roku je agencija prejela odgovor
dveh interesentov, in sicer:
– Združenje policistov Slovenije, Kidričeva 24/B, 3000 Celje in
– Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Reševalna postaja, Zaloška cesta 25,
SI-1525.
Interesenta želita pridobiti evropsko kratko številko 116 000, ki je namenjena storitvi
»dežurni telefon za pogrešane otroke« oziroma številko 116 117, ki je namenjena storitvi »zdravstvena klicna služba za primere,
ki niso smrtno nevarni«.
V primeru izpolnjevanja pogojev bo
agencija interesentoma v upravnem postopku izdala odločbi o dodelitvi številk.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-3994/10
Likvidacijski upravitelj zavoda MARKO
– Center za razvoj parka Mura, Črenšovci – v likvidaciji, Kreslin Sonja, Finžgarjeva
ulica 16, 9000 Murska Sobota, pri katerem
je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Murski Soboti, Srg 2010/18869, matična številka 1732129000, z dne 8. 6. 2010,
vpisan začetek redne likvidacije, v skladu
z določbo 412. člena ZGD-1 objavlja poziv
upnikom: da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva prijavijo svoje terjatve do zavoda MARKO – Center za razvoj parka Mura,
Črenšovci – v likvidaciji, Dolnja Bistrica 66,
9232 Črenšovci.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu zavoda MARKO – Center za razvoj parka Mura, Črenšovci – v likvidaciji, Dolnja Bistrica 66, 9232
Črenšovci, v dveh izvodih z vso dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino terjatev.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
RC MARKO, Črenšovci – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Sonja Kreslin
Ob-4071/10
Likvidacijski upravitelj družbe Labod IN
d.o.o. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz
412. člena ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom:
1. Skupščina družbe Labod IN d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, je dne 1. 6.
2010 sprejela sklep o prenehanju družbe in
začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bila
imenovana družba Facig d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje, ki ga zastopa direktor Franc Gajšek.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/21392 z dne 11. 6.
2010, v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Labod IN d.o.o.
– v likvidaciji.
4. Upniki družbe Labod IN d.o.o. – 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 v dveh izvodih, s priloženimi dokazili
o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža družbe Labod
IN d.o.o. – v likvidaciji, Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Labod IN d.o.o. – v likvidaciji, poziva,
da nemudoma poravnajo svoje obveznosti
do družbe v likvidaciji.
Labod IN d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Facig, d.o.o., zanj
Franc Gajšek, direktor
Ob-4046/10
Alojz Vezjak, samostojni podjetnik posameznik, s popolno firmo TAMPO Alojz
Vezjak s.p., s sedežem Tepanje 24, Tepanje, 3210 Slovenske Konjice, vpisan
v Poslovni register Slovenije, z matično
št. 5401745000, v skladu z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno
uporabo določbe drugega odstavka 75. člena istega zakona javno objavljam, da na-

meravam na podlagi določb 668. člena oziroma 673. člena ZGD-1 zgoraj navedeno
podjetje statusno preoblikovati na način,
da ga bom prenesel na novo ali prevzemno
kapitalsko družbo. Predvidena firma nove
oziroma prevzemne kapitalske družbe, na
katero bom prenesel svoje podjetje, bo
TAMPO proizvodnja in tisk kovinoplastičnih
predmetov in zaključna dela v gradbeništvu
d.o.o., s sedežem Tepanje in poslovnim
naslovom Tepanje 24, Tepanje, 3210 Slovenske Konjice.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja oziroma prenosa podjetja na novo oziroma prevzemno kapitalsko družbo v sodni register,
kar bo predvidoma izvedeno po 1. 9. 2010,
pri čemer bo kot dan obračuna prenosa podjetja upoštevan datum 30. 6. 2010. Z dnem
vpisa prenosa podjetja na novo oziroma
prevzemno kapitalsko družbo le-ta postane
univerzalni pravni naslednik samostojnega
podjetnika posameznika v povezavi s prenesenim podjetjem in se od dneva obračuna
prenosa podjetja dalje šteje, da so dejanja
podjetnika, ki se nanašajo na preneseno
podjetje, opravljena za račun nove oziroma
prevzemne kapitalske družbe.
Vodja obratovalnice Alojz Vezjak
Ob-4125/10
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1), samostojni podjetnik Ivan Masten, s.p., s sedežem
Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, matično
številko 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 že obstoječo kapitalsko
družbo d.o.o. 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 že obstoječo družbo
z omejeno odgovornostjo, po postopku in na
način, kot je opredeljen v ZGD-1.
Bioline
Ivan Masten s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3993/10
Na podlagi sklepov družbenikov družbe
Koprico, podjetniško svetovanje in prevajanje, d.o.o., Zelena pot 22, Ljubljana, matična št. 1700855000, z dne 8. 6. 2010,
se osnovni kapital družbe, ki znaša skupaj
1.316.656,01 EUR, zmanjša za 400.000,00
EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe
po zmanjšanju 916.656,01 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 direktor družbe poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
Koprico d.o.o.
direktor Andrej Koprivec

Ob-4072/10
Edini družbenik družbe Rojc Transport
d.o.o, Vinko Rojc, je dne 4. 6. 2010 sprejel sklep o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala. Dosedanji osnovni kapital družbe,
v višini 80.263 EUR, se zmanjša za 40.000
EUR in po zmanjšanju znaša 40.263 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 se poziva vse upnike družbe Rojc
Transport d.o.o, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali zagotovila varščino za poplačilo terjatev.
Rojc Transport d.o.o.
direktor Mitja Vrtovec
Ob-4097/10
Direktorica družbe L & G d.o.o., trgovina in storitve, s sedežem Kocenova ulica
2 a, 3000 Celje, vpisane v Poslovni register
Slovenije z matično številko 5900590000,
Zupanc Petauer Karmen, objavlja sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
na podlagi 520. člena ZGD-1, in sicer se
osnovni kapital družbe, ki znaša 332.806,00
EUR, zmanjša po rednem postopku, tako,
da osnovni kapital družbe znaša 7.500,00
EUR. Direktorica družbe poziva morebitne
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
L & G d.o.o., trgovina in storitve
direktorica Zupanc Petauer Karmen

Sklici skupščin
Ob-3990/10
Uprava družbe na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 67. člena
Statuta družbe sklicuje
14. skupščino
delničarjev družbe IGMAT, Inštitut za
gradbene materiale, d.d. Polje 351 C,
1260 Ljubljana – Polje,
ki bo v četrtek, 22. 7. 2010, ob 15. uri,
v sejni sobi Igmat d.d., Polje 351C, 1260
Ljubljana – Polje.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta:
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov:
– za predsednika (Olga Naglič),
– za dva preštevalca glasov (Darko Duralija in Jasmina Kink).
2. Članstvo v nadzornem svetu.
Predlog sklepa na podlagi predloga nadzornega sveta: zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, Alojzu
Severju, Olgi Naglič in Darji Lesjak, ki jim
mandat poteče 22. 7. 2010, se ponovno izvolijo za štiriletni mandat do 22. 7. 2014.
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3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in seznanitev delničarjev s prejemki
uprave in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček v znesku 403.204 EUR,
ugotovljen na dan 31. 12. 2009, se razdeli,
kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini 122.694
EUR se razdeli za dividende (4,00 EUR/dividendo),
– del bilančnega dobička se v višini
200.000,00 EUR razporedi v druge rezerve
iz dobička,
– preostali del bilančnega dobička v višini 80.512 EUR ostane nerazporejen in se bo
o njem odločalo v naslednjih letih.
Dividende bodo izplačane do konca novembra 2010. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev na
dan 18. 7. 2010.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta: skupščina podeli
razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2009 ter njihovo delo
v poslovnem letu 2009 potrdi in odobri.
5. Obravnava in odločanje o spremembi
in dopolnitvi statuta.
Predlog sklepa na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta: sprejmejo se
spremembe statuta po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa na podlagi predloga nadzornega sveta: za revizorja računovodskih
izkazov družbe za leto 2010 se imenuje
revizijska hiša VALUTA družba za revizijo
d.o.o. iz Maribora.
7. Razno.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do ponedeljka,
19. 7. 2010. Glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je na
dan 18. 7. 2010. Pooblaščenci morajo prijavi
predložiti tudi pisno pooblastilo.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom
in s podpisom potrdijo svojo udeležbo ter
prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za zasedanje skupščine.
Ta sklic, letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta, predlog sprememb
statuta in predlogi za sprejemanje sklepov
z obrazložitvami, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik, med
8. in 12. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če delničar

v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi 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. Volilnega
predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo
mora na skupščini dati delničarjem zanesljive
podatke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja
delničarjev z isto vsebino lahko da podatke
v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan, ob 16. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe IGMAT d.d.
Ob-3991/10
Na podlagi Statuta delniške družbe
ONIKS INVEST d.d. in 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
3. redno skupščino
delniške družbe ONIKS INVEST d.d.,
ki bo dne 20. 7. 2010, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe, Spodnji Plavž 26,
Jesenice.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev:
– sprejetega revidiranega letnega poročila in poročila upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2009,
– sprejetega revidiranega konsolidiranega letnega poročila in poročila upravnega
odbora o preveritvi konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim revidiranim letnim poročilom
družbe Oniks Invest d.d. za poslovno leto
2009 in Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter sprejetim revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe
Oniks Invest d.d. za poslovno leto 2009 in
Poročilom upravnega odbora o preveritvi
konsolidiranega letnega poročila.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička
Na dan 31. 12. 2009 znaša bilančni dobiček družbe Oniks Invest d.d. 5.332.711,91
EUR. Bilančni dobiček se ne razporedi in
v celotnem znesku ostane kot preneseni
dobiček, o uporabi katerega bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
3.2. Razrešnica upravnemu odboru.
Predlog sklepa: skupščina upravnemu
odboru v skladu z 294. členom ZGD-1 podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2009.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta družbe
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v besedilu, ki je priloga in sestavni del tega
sklepa.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2010 revizijsko
družbo IN Revizija Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni
in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica,
na naslov družbe, bodo objavljeni skladno
s 300. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine,
vključno z letnim poročilom in poročilom
upravnega odbora ter s predlogi sklepov in
obrazložitvami za vse točke dnevnega reda,
je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 14. uri, v istem prostoru. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala in
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
ONIKS INVEST d.d.
Ob-3992/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe direktor družbe ITEO svetovalni institut d.d., Kotnikova
ulica 28, Ljubljana, sklicuje
skupščino
ITEO svetovalni institut d.d.,
ki bo v četrtek, dne 22. 7. 2010, ob
12. uri, v 3. nadstropju, na naslovu Ulica
Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom.
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave: za predsednika skupščine se izvoli Miklavž Borec, za preštevalca
glasov pa Vojko Jernejšek in Manja Ketiš.
Zapisnik bo vodila vabljena notarka Ksenija
Košar Bratuša.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za leto 2009, poročilom nadzornega sveta
o Letnem poročilu ter odločanje o bilančnem
dobičku in podelitvi razrešnice.
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Predlog uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se bilančna izguba družbe leta
2009 v znesku 52.152,00 EUR.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2009, s čimer se potrdi in
odobri njuno delo v letu 2009.
Obrazložitev:
S predlaganim sklepom skupščina
v skladu z ZGD-1 odloči o uporabi bilančnega dobička, kakor tudi o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu. Rezultati dela
uprave so razvidni iz Letnega poročila za
leto 2009 oziroma iz poročila nadzornega
sveta o pregledu letnega poročila.
3. Nadzorni svet.
Predlog sklepa:
Z dnem 21. 7. 2010 se razreši s funkcije dosedanji član nadzornega sveta družbe
ITEO svetovalni institut d.d. Miklavž Borec,
ter mu mandat z istim datumom preneha.
Z dnem 22. 7. 2010 se v nadzorni svet
družbe ITEO svetovalni institut d.d. izvoli
nov član nadzornega sveta Aleksandra Vaupotič, stanujoča Prisojna 61, 2000 Maribor,
z mandatno dobo 4 let.
4. Razrešitev člana uprave.
Predlog sklepa:
Z dnem 22. 7. 2010 se razreši uprava –
direktor družbe ITEO svetovalni institut d.d.
Ljubljana, Andrew Rajapakse in se imenuje
nov direktor družbe Miklavž Borec, stanujoč
Vrbanska 41, 2000 Maribor.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so pisno napovedali svojo udeležbo pri
družbi vsaj tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine in ki so na ta presečni dan vpisani
v delniško knjigo družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Od dneva sklica skupščine pa do dneva
skupščine je na naslovu Ulica Vita Kraigherja 10, Maribor, na vpogled Letno poročilo
družbe za leto 2009, poročilo nadzornega
sveta o pregledu letnega poročila, predlog
Družbene pogodbe ITEO, d.o.o. in utemeljitve predlaganih sklepov za skupščino.
ITEO svetovalni institut d.d.
direktor
Ob-4001/10
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe SGP Zidgrad
Idrija d.d. sklicuje
15. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.,
ki bo dne 20. 7. 2010, ob 12. uri, na sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo
skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notar v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2010, se
imenuje družba PRO Revizija d.o.o., Kazarje 10, 6 230 Postojna.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
d.d. za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009
in podelitev razrešnice direktorju in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad
Idrija d.d. za poslovno leto 2009 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto 2009.
4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička na podlagi
predloga uprave in nadzornega sveta.
5. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup lastnih delnic po 247. členu ZGD-1.
Predlog sklepa:
a) skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobrobit
družbe kupi lastne delnice družbe s tem, da
delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati 10%
osnovnega kapitala. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi namena
trgovanja, ampak z namenom, da delnice
odkupijo delavci družbe ali z njo povezane
družbe in zaradi umika delnic po določbah
zakona o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Nakupna cena lastnih delnic je lahko najmanj v višini 5,00 € za delnico, najvišja pa
v višini njene knjigovodske vrednosti. Cena
delnic pri odsvojitvi lastnih delnic ne sme biti
nižja od njihove povprečne nakupne cene
v preteklih dvanajstih mesecih.
b) Skupščina družbe pooblašča upravo,
da lahko del ali vse lastne delnice umakne
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
c) Pooblasti se nadzorni svet, da skladno
z obsegom zmanjšanja osnovnega kapitala
prilagodi določbe statuta (osnovni kapital in
njegova razdelitev).
d) Navedeno pooblastilo za pridobitev
oziroma umik delnic velja 36 mesecev od
dneva skupščine.
6. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo zagotovi nagrada za poslovno leto, in
sicer:
– za predsednika nadzornega sveta v višini 6.000,00 EUR bruto,
– za člana nadzornega sveta v višini
4.000,00 EUR bruto.
Nagrada se članom nadzornega sveta
izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta.
7. Sprememba in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe
in dopolnitve statuta.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice: 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 (v nadaljevanju: presečni dan) in se pisno prijavijo
na sedežu družbe najkasneje četrtega dne
pred skupščino, do 15.30. Delničarji lahko
uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek

zakonitih zastopnikov in pooblaščencev.
Pooblastilo mora biti 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. 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.
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). 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. oziroma 301. členom ZGD-1 in bodo
razumno utemeljeni.
Vpogled v predloge sklepov in obrazložitve točk
Na sedežu družbe SGP Zidgrad Idrija
d.d., Vojkova 8 v Idriji, so od dneva sklica
skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan, v času
od 12. do 14. ure, dostopni na vpogled:
predlog sklepov z navedbo, kateri organ je
dal posamezni predlog, obrazložitev točk
dnevnega reda, letno poročilo za leto 2009,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, besedilo predlaganih sprememb statute družbe.
Pravica do obveščenosti: delničar na
skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaša v skupščini
en glas.
Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določa drugače.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane in glasuje ne glede na število prisotnih
delnic.
SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe
Ob-4009/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 19. in 20. člena Statuta
delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo mesto uprava družbe
sklicuje
29. skupščino
delničarjev delniške zavarovalne družbe
Zavarovalnice Tilia, d.d.,
ki bo potekala v torek, 20. 7. 2010, s pričetkom ob 13. uri, v veliki sejni sobi upravne
stavbe, na sedežu družbe Seidlova cesta 5,
8000 Novo mesto.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarja.
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Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Roka Sajeta,
– za člane verifikacijske komisije:
– za predsednico Polono Razpotnik,
– za članico Petro Anderlič,
– za člana Aljaža Lipoglavška.
– za zapisnikarico skupščine Cvetko Bartolj.
Seji prisostvuje vabljeni notar Ivan Žetko.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2009 z revizorjevim in aktuarskim mnenjem,
s poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in sklepom o potrditvi letnega poročila ter z letnim poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o bilančnem
dobičku, podelitvi razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
v letu 2009.
Predlog sklepa:
Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2009 znaša 432.826,96 EUR.
O uporabi celotnega bilančnega dobička v višini 432.826,96 EUR se bo odločalo
v naslednjih letih (preneseni dobiček).
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
4. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje letnega poročila družbe za leto
2010.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila za leto 2010 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet za
izdelavo čistopisa statuta.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice (presečni dan)
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako,
da družba prejme prijavo najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 16. 7. 2010.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, 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 16. 7. 2010.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo
seja, ter s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo morebitne glasovalne lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodno-poslovnega
registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje 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 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.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah le, če je delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil,
da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Za delničarjev predlog o volitvah članov
nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.
Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo
poslani v tem roku in bodo dani najkasneje
na sami skupščini, se bodo obravnavali na
skupščini.
Zagotovitev informacij
Predlagatelj sklepa pod 4. točko je nadzorni svet, predlagatelja ostalih sklepov pa
nadzorni svet in uprava skupaj.
Predlogi sklepov, obrazložitev vseh točk
dnevnega reda, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta, letno poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega
sveta, besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo ter druga poročila in dokumenti, ki jih je treba po zakonu predložiti
skupščini, so delničarjem brezplačno dostopni na vpogled na sedežu družbe, v oddelku
kadrovsko-pravnih del, vsak delovni dan, od
9. do 12. ure, od dneva objave sklica pa do
dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi na spletni
strani Zavarovalnice Tilia, d.d.: http://www.
zav-tilia.si/si/.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, uprava družbe pa mora na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev
z isto vsebino lahko da podatke v skupnem
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim redom, uro pozneje, to je ob
14. uri. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Tilia, d.d.
Andrej Kavšek
predsednik uprave
mag. Tadej Avsec
član uprave
Ob-4010/10
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica,
Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje
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13. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v Sevnici, dne 21. 7. 2010, ob 12. uri,
na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica, in
skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli Simon Jeglič, odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova 5;
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Ratajc in Tina Šteblaj iz Tanin Sevnica d.d.;
– za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice,
Glavni trg 41.
2. Obravnava letnega poročila družbe
za poslovno leto 2009 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve
revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2009, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2009.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa:
3.1. Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2009 znaša
1.918.977,10 EUR in ga sestavljajo: preneseni dobiček leta 2002 v znesku 156.016,06
EUR, preneseni dobiček leta 2003 v znesku
304.257,74 EUR, preneseni dobiček leta
2004 v znesku 528.305,11 EUR, preneseni dobiček leta 2005 v znesku 156.479,47
EUR, preneseni dobiček leta 2006 v znesku
245.144,11 EUR, preneseni dobiček leta
2007 v znesku 290.666,56 EUR, preneseni dobiček leta 2008 v znesku 135.763,57
EUR in čisti poslovni izid poslovnega leta
2009 v višini 102.344,48 EUR.
3.2. Ves bilančni dobiček v višini
1.918.977,10 EUR ostane nerazporejen (kot
preneseni dobiček) in bo o njem odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2009 in jima
podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2010 imenuje predlagana revizorska
družba, in sicer AGC CONSULTATIO d.o.o.
Ljubljana, Ulica Jana Husa 1a Ljubljana.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o spremembi statuta družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda ter besedilo predlaganih sprememb statuta je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Hermanova 1, Sevnica, v tajništvu družbe, vsak
delovni dan, med 12. 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
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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.
Tanin Sevnica d.d.
uprava
Ivan Mirt
Ob-4045/10
Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10,
Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona
o gospodarskih družbah in 47. člena Statuta
delniške družbe zasedanje
skupščine družbe,
ki bo dne 22. julija 2010, ob 10. uri, na
sedežu družbe, Ladja 10, Medvode.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine (predsednika
skupščine in komisije za izvedbo glasovanja) ter predstavitev notarja.
V imenu sklicatelja skupščine bo zasedanje skupščine odprl direktor družbe, ki bo
podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter
predlog glede organov skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine v naslednji sestavi:
Za predsednika skupščine se izvoli Drago Škerget. Za člana komisije za izvedbo
glasovanja se izvolita predlagana kandidata. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Bojan Podgoršek.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe Goričane d.d.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejme naslednja sklepa:
1. Za člana nadzornega sveta, se z dnem
zasedanja skupščine, to je od 22. 7. 2010,
za dve leti imenujeta Simon Zdolšek ter Izidor Rejc.
2. Potrdi se imenovanje članov dosedanjega nadzornega sveta v času od prenehanja prejšnjega dveletnega mandata do
zasedanja skupščine 22. 7. 2010 in se odobri delo ter sprejeti sklepi nadzornega sveta
v tem času.
Informacije za delničarje
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Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino so po objavi sklica skupščine delničarjem na voljo za vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik, med
10. in 12. uro.
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 skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejema 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 elektronski naslov:
goricane@goricane.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način,
kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine
in bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi sporoči po elektronski pošti,
in sicer na elektronski naslov goricane@goricane.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti družbi posredovani v obliki elektronske kopije kot priponka, vsebovati pa
morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri
pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če
ga ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po
elektronski pošti, ter avtentičnosti podpisa
upravičenega podpisnika.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu
s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke
o zadevah družbe, če so ti pomembni za
presojo točk dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, imetniki navadnih delnic, ki bodo upravi družbe
svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred
skupščino (do 18. julija 2010, do 24. ure)
in so na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev,
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja
mora za udeležbo na skupščini predložiti
pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zasto-

pniki 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 pisano. Obrazec
za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani
družbe, www.goricane.si, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu
družbe, od dneva objave sklica skupščine
do izteka roka za prijavo udeležbe na skupščini, vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi po
elektronski pošti: goricane@goricane.si, in
sicer v obliki elektronske kopije kot priponka.
Pooblastilo mora vsebovati tudi lastnoročni
podpis fizične osebe kot pooblastitelja, pri
pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če
ga ta uporablja. Družba si pridržuje pravico
do preveritve identitete delničarja oziroma
pooblastitelja in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
pooblastilo po elektronski pošti.
Skupščina je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več kot
50 odstotkov glasov.
Na dan sklica skupščine ima družba
449.375 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z ZGD-1 in statutom družbe
daje vsaka navadna delnica imetniku en
glas na skupščini. Na dan sklica skupščine
ima družba 1893 lastnih delnic, ki nimajo
glasovalne pravice.
Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave
glasovanja družba delničarje vljudno prosi,
da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, pol ure
pred začetkom zasedanja. Če skupščina
ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
ob 10.30, v istih prostorih; v tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.
uprava družbe
Ob-4048/10
Na podlagi 13. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
28. skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d., Koper – Capodistria, Pristaniška
ulica 10,
ki bo dne 19. 7. 2010, ob 11. uri, v poslovnih prostorih TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., v Ljubljani, Dunajska 22,
IX. nadstropje, sejna soba.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Marjeta Milanič, za preštevalca glasov
Andreja Vakslja. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak, ml., iz
Ljubljane.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem
nadzornega sveta, poročilom notranje revizijske službe za poslovno leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2009 ter
podelitev razrešnice članom nadzornega
sveta in uprave.
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Predlog sklepa:
Skupščina TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009
z mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom notranje revizijske službe za poslovno
leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta ter
poročilom nadzornega sveta za poslovno
leto 2009.
Upravi in nadzornemu svetu TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., skupščina
za poslovno leto 2009 podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., za poslovno leto 2010 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000
Ljubljana.
4. Seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki so jih za
opravljanje nalog v TRIGLAV, Zdravstveni
zavarovalnici, d.d., in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2009.
Predlog sklepa: skupščina TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila s prejemki članov uprave in nadzornega sveta TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki so jih za opravljanje nalog
v TRIGLAV, Zdravstveni zavarovalnici, d.d.,
in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2009.
5. Seznanitev skupščine s Pravili za določitev prejemkov članov uprave TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Predlog sklepa: skupščina TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila s Pravili za določitev prejemkov članov uprave TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa mora biti
predložena v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe v roku
7 dni po objavi sklica skupščine.
Vsak nasprotni predlog delničarjev
k predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti podan v pisni obliki
ter obrazložen. Predlog delničarja se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le,
če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval tajništvu uprave
družbe razumno utemeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu organa vodenja ali nadzora in da
bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Udeležba na skupščini
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 15. 7. 2010. Na dan
zasedanja skupščine se morajo delničarji
prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine.

Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov in
s predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo, je delničarjem dostopno vsak delovni
dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v tajništvu Uprave TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d. na njenem
sedežu v Kopru, Pristaniška ulica 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d.
član uprave
Gregor Strmčnik
član uprave
mag. Ivan Gracar
Ob-4049/10
Direktor družbe KS Naložbe finančne
naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9,
v skladu z zakonom in statutom družbe objavlja sklic
skupščine
KS Naložbe finančne naložbe d.d.
Direktor KS Naložbe d.d., Ljubljana, sklicuje skupščino delničarjev KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana. Skupščina
bo dne 20. 7. 2010, ob 10. uri, na sedežu
družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika odvetnika Damjana Škofiča in za
preštevalki glasov Alenko Pišler in Teo Švigelj.
2. Predložitev letnega poročila, konsolidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Skupni bilančni dobiček, ugotovljen
na dan 31. 12. 2009, znaša 2.302.164 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli in v celoti
ostane kot preneseni dobiček.
b) Skupščina direktorju družbe in vsem
članom nadzornega sveta podeli razrešnico
za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2010 skupščina
imenuje družbo BDO EOS Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je član nadzornega
sveta Iztok Debeljak podal odstopno izjavo
in ga skupščina razreši.
b) Skupščina z dnem 20. 7. 2010 za
člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom izvoli Franceta Pevca, Žubina 39, 8213
Veliki Gaber.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
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Predlagatelja sklepov k točki 1., 2. in
5. dnevnega reda sta uprava in nadzorni
svet družbe, predlagatelj sklepa k točkama
3. in 4. dnevnega reda pa le nadzorni svet
družbe.
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 dne 17. 7. 2010,
– 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 16. 7. 2010 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo.
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:
blaz.vodopivec@ks-nalozbe.com.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
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 tega zakona 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:
blaz.vodopivec@ks-nalozbe.com.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
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Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe, na naslovu Dunajska
cesta 9, Ljubljana, v tajništvu družbe, vsak
delovni dan od dneva objave skupščine do
dneva skupščine, od 10. do 12. ure, in na
uradni spletni strani družbe http://www.ksnalozbe.com/, 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
(dostopen tudi na spletni strani obveščanja
Ljubljanske borze SEOnet),
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe (dostopno tudi na spletni strani
obveščanja Ljubljanske borze SEOnet),
– revidirano letno poročilo družbe KS
Naložbe d.d., Ljubljana za poslovno leto
2009 z revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta v skladu z 282. členom
ZGD-1,
– revidirano konsolidirano letno poročilo
skupine KS Naložbe d.d. za poslovno leto
2009,
– obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni
strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet),
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic: skupno število vseh izdanih
delnic družbe KS Naložbe d.d. je 3.909.878.
Vsaka delnica daje na skupščini en glas.
Skupno število vseh glasovalnih pravic iz
delnic KS Naložbe d.d. je 3.909.878.
KS Naložbe d.d.
direktor dr. Blaž Vodopivec
predsednica nadzornega sveta
Maja Šifrer
Ob-4062/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe sklicujem
17. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d.d.,
ki bo 21. 7. 2010, ob 14.30, v sejni sobi,
na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsednika skupščine Antona Marolta in preštevalki glasov Alenko
Celin in Matejo Mlakar ter imenuje notarko
Nado Kumar za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Sanolabor, d.d., in konsolidiranim letnim
poročilom skupine Sanolabor, z mnenjem
revizorja o obeh letnih poročilih, s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in odločitvijo o uporabi bilančnega dobička ter podelitvijo razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom družbe Sanolabor,
d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim
poročilom skupine Sanolabor za leto 2009,
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
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b) Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih
let, v znesku 8,107.676,90 €, in nerazporejeni čisti dobiček tekočega poslovnega leta,
v znesku 1,990.155,23 €, predstavljata bilančni dobiček v višini 10,097.832,13 €.
c) Bilančni dobiček se uporabi za izplačilo dividend v znesku 353.282,40 € (dividenda ne pripada lastnim delnicam). Bruto
dividenda na delnico znaša 13,90 €. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki bodo
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo.
Dividende se izplačajo najkasneje v 60 dneh
po sklepu skupščine.
d) Preostanek bilančnega dobička v znesku 9,744.549,73 € se prenese v naslednje
leto.
e) Potrdi in odobri se delo uprave in se
upravi za poslovno leto 2009 podeli razrešnica.
f) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta in se predsednici in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto
2009 podeli razrešnica.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem besedilu, ki je sestavni del gradiva za skupščino.
4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za leto 2009 imenuje družba Plus revizija,
d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji družbe, ki so vpisani delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev dne 17. 7. 2010, to je
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in bodo do istega dne pisno prijavili
svojo udeležbo v tajništvu uprave družbe,
na naslovu Leskoškova 4, Ljubljana. Delničar z glasovalno pravico v skladu s statutom,
lahko glasuje osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo
ob prijavi priložiti pisno pooblastilo.
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 7 dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom
nadzornega sveta, besedilom predlaganih
sprememb in dopolnitev Statuta, in drugimi gradivi je na vpogled vsem delničarjem

družbe, v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak delovni dan, med 11. in 12. uro, od
objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Sanolabor, d.d.,
direktor družbe
Ob-4063/10
Na podlagi 24. člena Statuta družbe Traig d.d. Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe odredov 15, predsednik uprave sklicuje
16. redno skupščino delničarjev
ki bo v torek, dne 27. 7. 2010, ob 16. uri,
na sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta
2. grupe odredov 15.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1.0. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: sklicatelj ugotovi, da je
skupščina sklepčna, skupščini predlaga, da
izvoli predsednika Jožeta Novaka, da imenuje preštevalce glasov: Tino Konobelj in
Damjana Moharja, zapisnikarja Petra Mohar
ter ugotovi, da je na skupščini prisoten notar
Marjan Kotar.
2.0. Seznanitev delničarjev družbe Traig
d.d. Ivančna Gorica s poslovnim poročilom
za leto 2009, razporeditev čistega dobička
in podelitev razrešnic; predsedniku uprave družbe in članom NS za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa:
2.1. Delničarji so seznanjeni s poslovnim
poročilom za leto 2009, ki ga je sprejel NS
družbe na 18. redni seji, dne 7. 5. 2010.
2.2. Čisti dobiček družbe v višini
56.323,00 EUR se razporedi v zakonske
rezerve.
2.3. Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2009 predsedniku uprave in članom NS družbe.
3.0. Imenovanje revizorja na predlog NS
za leto 2010.
Predlog sklepa: na podlagi NS, z dne
7. 5. 2010 skupščina sprejme sklep, da se
revidiranje letnega poročila za leto 2010
imenuje revizor Dinamic d.o.o. Novo mesto.
4.0. Poročilo predsednika uprave o skladu lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa: delničarji so seznanjeni
s poročilom predsednika uprave v gradivu
za skupščino o stanju in število lastnih delnic v skladu lastnih delnic družbe Traig.
5.0. Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo prijavijo najmanj tri dni pred
skupščino, ki se pred zasedanjem skupščine izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. Nasprotni predlogi delničarjev so pisni, obrazloženi s predlogi sklepov vloženi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine na sedežu uprave družbe. Če
skupščina ob napovedanem dnevu in uri
ne bo sklepčna (prvi sklic), bo pričela z delom uro kasneje, na istem mestu, in enakim
dnevnim redom, ne glede na zastopanost
kapitala (drugi sklic). Na skupščini se glasuje javno z dvigom rok osebno, ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Gradivo
za skupščino je na vpogled delničarjem pri
predsedniku uprave družbe, vsak delavnik,
od 7. do 10. ure.
Traig d.d. Ivančna Gorica
predsednik uprave Štefan Lazar
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Ob-4064/10
Na podlagi 9. člena Statuta Luke Koper,
d.d. sklicuje uprava družbe
18. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 19. julija 2010, ob
13. uri, v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000
Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojana Zdolška, za preštevalca
glasov Ixtlan Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružič.
3. Predstavitev Letnega poročila Luke
Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto
2009 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila
Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za
leto 2009
Predlog sklepa:
Skupščina družbe Luka Koper, d.d. se
seznani s sprejetim Letnim poročilom Luke
Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto
2009 z mnenjem revizorja in s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper
za leto 2009.
Skupščina se seznani s prejemki članov
nadzornega sveta in prejemki uprave družbe, ki so navedeni na strani št. 145 letnega
poročila.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Luka Koper, d.d. se seznani, da znaša bilančni dobiček za leto 2009 0,00 EUR.
V letu 2009 je družba Luka Koper, d.d.
ustvarila čisto izgubo v višini 59.191.002,63
EUR in je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo
s sprostitvijo v preteklosti oblikovanih drugih
rezerv iz dobička.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina ne podeli razrešnice za
leto 2009:
– Robertu Časarju, ki je funkcijo predsednika uprave družbe opravljal do 15. 6.
2009,
– mag. Aldu Babiču, ki je funkcijo namestnika predsednika uprave opravljal do
15. 6. 2009,
– mag. Marjanu Babiču, ki je funkcijo člana uprave opravljal do 11. 9. 2009,
– mag. Borisu Marziju, ki je funkcijo člana uprave – delavskega direktorja, opravljal
do 11. 9. 2009 in
– nadzornemu svetu, ki je svojo funkcijo
opravljal do 13. 7. 2009.
5.2. Skupščina podeli razrešnico za leto
2009:
– dr. Gregorju Veselku, predsedniku
uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 16. 6.
2009,
– Tomažu Martinu Jamniku, namestniku
predsednika uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 16. 10. 2009 in
– nadzornemu svetu, ki svojo funkcijo
opravlja od 14. 7. 2009.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa: za poslovno leto 2010 se
za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst
& Young, Revizija, poslovno svetovanje d. o.
o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
7. Spremembe statuta družbe Luka Koper d. d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta delniške družbe.
8. Seznanitev skupščine z realizacijo
sklepa 3.1, 17. skupščine delničarjev dne
26. 3. 2010.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z realizacijo sklepa 3.1., 17. seje skupščine družbe, to je Konsolidiranim poročilom
posebne revizije Luke Koper d.d., datiranim
20. april 2010, ki ga je izdelala revizijska
hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana.
9. Sprememba sklepa številka 3.2.,
sprejetega na 17. skupščini delničarjev dne
26. 3. 2010
Predlog sklepa:
Sklep št. 3.2. 17. skupščine družbe Luka
Koper, d. d. z dne 26. 3. 2010, ki se glasi:
Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve
Poročila posebne revizije Luke Koper, d.d.
in Dopolnitve poročila posebne revizije Luke
Koper, d.d., mora uprava družbe v šestih
mesecih od dneva skupščine vložiti tožbo
za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov
organov vodenja in/ali nadzora, predvsem
poslov, ki so bili navedeni v sklepu št. 4,
sprejetim na skupščini dne 20. 3. 2009, in
sicer v zvezi:
– s prodajo vseh kapitalskih naložb v obdobju zadnjih petih let,
– z gradnjo nove poslovne stavbe,
– z odkupom in rušenjem skladišč na
potniškem terminalu v Kopru,
– z nakupom nepremičnin na območju
terminala BTC in orleške gmajne v Sežani,
– s posli s podjetji Premik-net, Grafist
in B.R.I.L.,
– z izdelavo projektne dokumentacije za
pokritje terminala za razsuti tovor,
– z nakupom poslovnega deleža v slovaškem podjetju TT Invest,
– z ustanovitvijo in kreditiranjem vseh
novonastalih podjetij v obdobju zadnjih petih let,
– s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal
za podaljšanje I. pomola,
– s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh
nepremičnin v obdobju zadnjih petih let,
– s stroškovno upravičenostjo vodenja
investicij,
– z upravičenostjo plačila kavcije in vračila sredstev za sprostitev ladij v lasti družb
Pašnjak, d.o.o. in H/J Shipping Malta Ltd.,
– z izgradnjo ankaranske vpadnice.
se spremeni tako, da se sedaj glasi:
Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve Poročila posebne revizije Luke Koper d.d. in Dopolnitve poročila posebne
revizije Luke Koper d.d. in Konsolidiranim
poročilom posebne revizije Luke Koper,
d.d. z dne 20. april 2010, ki ga je izdelala
revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers,
d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, mora
uprava družbe v šestih mesecih od dneva
skupščine s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika proučiti obstoj elementov odškodninske odgovornosti in vložiti tožbo zoper
člane organov vodenja in/ali nadzora, za
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povrnitev škode, v zvezi z vodenjem tistih
posameznih poslov družbe, s katerimi je
družbi nastala škoda, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali
nadzora, glede poslov, ki so bili navedeni
v sklepu št. 4, sprejetim na skupščini dne
20. 3. 2009, in sicer v zvezi:
– s prodajo vseh kapitalskih naložb v obdobju zadnjih petih let,
– z gradnjo nove poslovne stavbe,
– z odkupom in rušenjem skladišč na
potniškem terminalu v Kopru,
– z nakupom nepremičnin na območju
terminala BTC in orleške gmajne v Sežani,
– s posli s podjetji Premik-net, Grafist
in B.R.I.L.,
– z izdelavo projektne dokumentacije za
pokritje terminala za razsuti tovor,
– z nakupom poslovnega deleža v slovaškem podjetju TT Invest,
– z ustanovitvijo in kreditiranjem vseh
novonastalih podjetij v obdobju zadnjih petih let,
– s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal
za podaljšanje I. pomola,
– s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh
nepremičnin v obdobju zadnjih petih let,
– s stroškovno upravičenostjo vodenja
investicij,
– z upravičenostjo plačila kavcije in vračila sredstev za sprostitev ladij v lasti družb
Pašnjak, d.o.o. in H/J Shipping Malta Ltd.,
– z izgradnjo ankaranske vpadnice.
Gradivo za skupščino, vključno z Letnim
poročilom za leto 2009, predlogi sprememb
statuta in predlogi sklepov za vse točke, je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38,
Koper, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
seje skupščine ter na spletni strani družbe,
www.luka-kp.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda na
naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje
38, 6501 Koper, ali na elektronski naslov:
uprava@luka-kp.si.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper, ali na elektronski
naslov: uprava@luka-kp.si.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji s skupnim številom delnic
14.000.000, vse delnice imajo glasovalno
pravico.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani
v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana, do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je 15. 7. 2010, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini, najpozneje konec
četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 15. 7. 2010.
V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti EMŠO, datum rojstva in naslov,
delničar – pravna oseba pa matično številko in naslov. Prijavo pošljejo delničarji
na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo na-
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brežje 38, 6501 Koper ali na elektronski
naslov: uprava@luka-kp.si.
Pooblaščenec delničarja mora predložiti
najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki
ostane shranjeno pri družbi. Vzorca prijave
na skupščino in pooblastila sta dostopna na
spletni strani družbe, www.luka-kp.si.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 19. 7. 2010,
ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper
dr. Gregor Veselko
predsednik uprave
Ob-4066/10
Upravni odbor družbe H&R d.d., družba za upravljanje z naložbami, s sedežem
v Spodnji Idriji, Sp. Kanomlja 23, sklicuje na
podlagi 17. člena Statuta delniške družbe
16. skupščino delničarjev,
ki bo 22. 7. 2010, ob 15. uri, na Kendovem dvorcu, Na griču 2, v Spodnji Idriji.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
udeležbe in sklepčnosti in imenovanje organov skupščine družbe.
Predlog sklepa št. 1:
Skupščina imenuje organe skupščine
družbe:
1. Predsednik: Anton Marolt.
2. Notar za sestavo notarskega zapisa: Andrej Rozman.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom upravnega odbora ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora.
Predlog sklepa št. 2/1:
Bilančni dobiček družbe H&R d.d. za leto
2007 v znesku 4.375.204,00 EUR ostane
nerazporejen.
Predlog sklepa št. 2/2:
Skupščina družbe podeli razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa št. 2/3:
Bilančni dobiček družbe H&R d.d. za leto
2009 v znesku 3.497.886,72 EUR ostane
nerazporejen.
Predlog sklepa št. 2/4:
Skupščina družbe podeli razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto
2009.
3. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2010 in 2008.
Predlog sklepa št. 3
Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe H&R d.d. za poslovno leto
2008 revizorsko hišo Renoma d.o.o.
Predlog sklepa št. 3
Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe H&R d.d. za poslovno leto
2010 revizorsko hišo Renoma d.o.o.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa št. 4
Skupščina sprejme spremembe statuta po predlogu upravnega odbora z dne
7. junija 2010.
Popolna besedila vsake točke dnevnega reda in njene obrazložitve, predlogov
sklepov upravnega odbora z obrazložitvami
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in predlogov sklepov, ki jih bodo skupščini
pravočasno in v skladu s 300. in 301. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD)
dali delničarji k posamezni točki dnevnega
reda, z navedbo predlagatelja in obrazložitvami, ter popolna besedila letnega poročila
in poročila upravnega odbora in predloga
sprememb statuta so dostopna vsak delovni
dan, od 8. ure do 12. ure, in od 14. ure od
16. ure, od vključno dne objave tega sklica,
do vključno dne skupščine na sedežu družbe v. 2. nadstropju, v sobi na poslovnem naslovu družbe Spodnja Kanomlja 23, Spodnja
Idrija Ljubljana. Družba bo na delničarjevo
zahtevo delničarju najkasneje naslednji delovni dan poslala kopijo navedenih poročil.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic ob izteku presečnega dne 18. 7. 2010 in upravnemu odboru
H&R d.d. prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje 19. 7. 2010.
Delničarji, ki so imetniki delnic, ki ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala
družbe, lahko najkasneje sedem dni po tej
objavi sklica skupščine pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog
sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke
dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki, vključno s predlogi za izvolitev članov
nadzornega sveta in revizorja. Volilnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog
se objavi, če je delničar v sedmih dneh po
objavi tega sklica pošlje družbi razumno
utemeljen predlog in pri tem navede, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti s tem, da zahteva,
da mu poslovodstvo da zanesljive podatke
o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo
vseh točk dnevnega reda.
O sklepih iz dnevnega reda pod točkami 1–3 odloča skupščina z navadno večino
oddanih glasov, pod 4. točko s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala.
Upravni odbor družbe
H&R d.d.
Ob-4082/10
Uprava delniške družbe MEDEX d.d., na
podlagi določb 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 15. in 16. člena
Statuta družbe, sklicuje
17. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, dne 22. julija 2010, ob
14. uri, na sedežu družbe, v Ljubljani, Linhartova 49A.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep: izvolijo se organi skupščine
po predlogu uprave.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter nagrada nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009
v višini 8.058.799,00 EUR ostane neraz-

porejen in se odločanje o njegovi uporabi
prenese v naslednje leto.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2009.
c) Nadzornemu svetu družbe se v breme
poslovnih stroškov družbe izplača nagrada
za uspešno delo v letu 2009 v skupni višini 12.000,00 EUR bruto, od česar prejme
vsak član nadzornega sveta znesek 4.000
EUR bruto. Nagrade se izplačajo do 31. 12.
2010.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za leto 2010 se imenuje revizijsko družbo
UHY Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljub
ljane.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami
ZGD-1C.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C,
Uradni list RS, št. 42/09), o plačilih članov
nadzornega sveta, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih
udeležbe na skupščini, kot izhaja iz besedila,
ki je sestavni del gradiva za skupščino.
Sprememba statuta začne veljati z dnem
vpisa v sodni register. Za pripravo čistopisa
statuta in opravo redakcije besedila statuta v skladu s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta skupščina pooblašča
nadzorni svet.
5. Preoblikovanje družbe Medex d.d. iz
delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Delniška družba Medex, živilska industrija, d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
poslovni naslov Linhartova cesta 49A, se
z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: Medex, živilska industrija, d.o.o.,
s skrajšano firmo Medex d.o.o., s sedežem
v Ljubljani in istim poslovnim naslovom Linhartova cesta 49A, Ljubljana, ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe.
Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša
444.759,00 EUR se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo,
ki tako znaša 444.759,00 EUR.
Delničarji postanejo družbeniki družbe in
na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu
družbe pridobijo poslovne deleže. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako,
da je nominalni znesek vsakega osnovnega
vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja
družbe v sodni register, vendar ne manj kot
50 EUR.
Sprejme se družbena pogodba družbe
z omejeno odgovornostjo Medex, živilska
industrija, d.o.o., v predlaganem besedilu,
ki je kot priloga sestavni del tega sklepa
in začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družbena pogodba
nadomesti statut družbe, ki z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register preneha
veljati.
Za predsednico uprave – direktorico
družbe Medex, živilska industrija, d.o.o., se
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imenuje Aleška Kandus Benčina, Staretova
ulica 21, Ljubljana, za nedoločen čas od
dneva imenovanja na skupščini.
Mandat članov nadzornega sveta družbe
traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni
register.
Družba bo v skladu s tretjim odstavkom
648. člena ZGD-1, v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1, od tistih delničarjev,
ki bodo preoblikovanju nasprotovali, pridobila vse njihove poslovne deleže za denarno
odpravnino v višini 40,00 EUR za vsako
posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem, in sicer najkasneje v roku treh
mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register. Pravico do denarne
odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje
preoblikovanju, vključno s tistimi delničarji,
ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila
o preoblikovanju družbe.
II. Vpogled gradiva
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in besedilom
predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v tajništvu, vsak delovni dan, od 11.
do 13. ure, v času od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma
zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki
so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej
do 18. 7. 2010, vpisani v delniško knjigo pri
KDD. Udeleženci morajo udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti v istem roku, torej
do vključno 18. 7. 2010.
IV. Zahteve ali predlogi delničarjev
Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz
prvega odstavka 298. člena ZGD-1, zahtevajo
dopolnitve dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena
ZGD-1, morajo svojo zahtevo poslati družbi
najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 25. 6. 2010.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki
dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar poslal družbi predlog za objavo
v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to
je do 25. 6. 2010.
V. Pravica do obveščenosti: delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
VI. Čas sklica: skupščina je sklicana za
14. uro. Če do tedaj ni dosežena sklepčnost
(več kot 15% glasov), bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih,
ob 14.30, skupščina pa bo lahko odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Uprava Medex d.d
Ob-4083/10
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe direktor družbe Tekstina Tekstilna industrija
Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15, 5270
Ajdovščina, sklicujem
skupščino delniške družbe
Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina
d.d.,
ki bo v Ajdovščini, dne 23. 7. 2010, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu družbe, To-

varniška cesta 15, Ajdovščina, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov
pa Oton Lokar. Zapisnik o poteku skupščine
bo vodila vabljena notarka Laura Čermelj iz
Ajdovščine.
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev za posebnega revizorja po 318. členu ZGD-1 imenuje revizijsko družbo ERNST&YOUNG d.o.o.,
Dunajska 111, 1001 Ljubljana. Imenovani
posebni revizor naj za obdobje zadnjih petih
let preveri sledeče posle družbe:
– vse posle povezane z nepremičninami,
– vse posle povezane s finančnimi naložbami,
– vse posle s povezanimi družbami,
– vse dokapitalizacije,
– vse posle z družbo Eureka, Ljubljana in
z njo povezanimi družbami,
– vse posle z družbo Eureka trade, Ljub
ljana in z njo povezanimi družbami,
– vse odpise terjatev in zalog,
– odločanja o višini prejemkov uprave
v matični družbi Tekstina d.d. in odvisni
družbi Tekstika d.o.o.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščine sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
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 tri dni pred
skupščino,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (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
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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:
info@tekstina.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.
Delničarji lahko predloge sklepov in
volilne predloge družbi sporočijo tudi po
elektornski pošti, in sicer na e-mail naslov:
info@tekstina.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, Tovarniška cesta 15,
5270 Ajdovščina, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro, ves
čas od objave tega sklica dalje in na uradni
spletni strani družbe, www.tekstina.si, je dostopno gradivo za skupščino:
– sklic skupščine,
– predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda,
– besedilo predlaganih sprememb statuta z obrazložitvijo,
– obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni
strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet),
– 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
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Tekstina d.d. Ajdovščina (KDD oznaka
TEAG), je 1.127.293. Vsaka delnica daje
na skupščini en glas. Skupno število vseh
glasovalnih pravic iz delnic Tekstina d.d. Ajdovščina je 1.127.293.
Ta sklic skupščine in gradivo za skupščino bosta objavljena na spletni strani družbe,
www.tekstina.si.
Tekstina d.d. Ajdovščina
Simeon Špruk, direktor
Miloš Trobec Pahor,
predsednik nadzornega sveta
Ob-4113/10
Na podlagi 12. člena Statuta družbe PDP,
Posebna družba za podjetniško svetovanje,
d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, Upravni
odbor sklicuje
4. sejo skupščine
družbe PDP, Posebna družba za
podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska
cesta 119, Ljubljana,
ki bo dne 20. 7. 2010, ob 12. uri, v notarski pisarni Nade Kumar.
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Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Borut Jamnik.
Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje
notarka Nada Kumar.
2. Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Upravnega odbora
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto
2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Upravnega odbora o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2009.
3. Skupščina se v skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih skupnosti
seznani s Pravili o določitvi pravic izvršnih
direktorjev iz delovnega razmerja, ki jih je
sprejel Upravni odbor družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
v skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in
samoupravnih skupnosti seznani s Pravili
o določitvi pravic izvršnih direktorjev iz delovnega razmerja, ki jih je sprejel Upravni
odbor družbe.
4. Podelitev razrešnice članom Upravnega odbora.
Predlog sklepa: na predlog Upravnega
odbora skupščina družbe članom Upravnega odbora (vključno z izvršnim direktorjem)
podeli razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2009.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog Upravnega odbora skupščina sprejme spremembe
statuta družbe, kot izhaja iz priloge tega
sklepa.
6. Imenovanje dodatnih članov Upravnega odbora družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog Upravnega odbora se za dodatna člana Upravnega odbora družbe za
mandatno dobo petih let imenujeta Metka
Kandrič in dr. Janez Prašnikar.
Mandat dodatnih članov Upravnega odbora začne teči z dnem vpisa sprememb
statuta iz sklepa iz 5. točke dnevnega reda
skupščine v Sodni register gospodarskih
družb.
7. Določitev plačil članom Upravnega
odbora.
Predlog sklepa:
Na predlog Upravnega odbora vsi člani Upravnega odbora za opravljanje svoje
funkcije in za udeležbo na posamezni seji
prejmejo sejnino v skladu s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin
in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov
finančne krize z dne 22. 1. 2009. Predsednik
Upravnega odbora prejme sejnino v višini
357,50 EUR bruto, člani pa sejnino v višini
275,00 EUR.
Za delo v vsaki posamezni komisiji
Upravnega odbora pripada članu Upravnega odbora 80% sejnine.
8. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in
izkazov družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog Upravnega
odbora skupščina za revidiranje poslovnih
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izkazov za poslovno leto 2010 imenuje družbo ERNST & YOUNG d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.
Pojasnila
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 izpolnili naslednja
pogoja:
– ki bodo pisno po pošti, z elektronsko
pošto ali po telefaksu prijavili svojo udeležbo
na skupščini družbe najpozneje tri dni pred
dnem zasedanja skupščine in
– 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).
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. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem 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 na e-mail naslov: info@pdp.si.
Delničarji lahko v skladu z določbo
300. in 301. člena ZGD-1 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 Upravnega odbora ta in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega
predloga o volitvah članov Upravnega odbora ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona 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.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu na sedežu družbe, na naslovu
Dunajska cesta 119, Ljubljana, je dostopno
gradivo za skupščino vsak delovni dan, od

dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 12. ure, in sicer:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, da je dal posamezni
predlog sklepa Upravni odbor in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki jo je
predlagal Upravni odbor družbe,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe,
– revidirano Letno poročilo družbe PDP,
d.d. za poslovno leto 2009 z revizorjevim
poročilom in poročilom Upravnega odbora
v skladu z 282. členom ZGD-1,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
PDP, d.d.
predsednik Upravnega odbora
Borut Jamnik

Nasprotni predlogi
Ob-4065/10
Na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah, Uprava družbe Premogovnik Velenje, d.d., objavlja
nasprotni predlog
k 1. in 2. točki dnevnega reda 16. seje
skupščine Premogovnik Velenje, d.d.,
ki bo 9. julija 2010, ob 11. uri, v sejni sobi
na sedežu družbe, v Velenju, Partizanska
cesta 78.
Dne 9. 6. 2010 je Premogovnik Velenje,
d.d. prejel od družbenika Holding Slovenske
elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, Ljub
ljana, ki je po stanju na dan 31. 5. 2010 imetnik 77,72% delnic Premogovnika Velenje,
d.d. naslednji
Nasprotni predlog:
Predlagatelj HSE d.o.o. vlaga nasprotni predlog k 1. točki dnevnega reda
16. seje skupščine Premogovnik Velenje,
d.d.: »Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine«
in k 2. točki dnevnega reda: »Imenovanje
posebnega revizorja«, s katerim predlaga
skupščini družbe, da ga sprejme in sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
manjšinskih delničarjev in bo glasoval za
naslednji nasprotni
Predlog sklepa št. 1:
»Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Miran
Kos. Za preštevalki glasov se izvolita Simona Ferarič in Sabina Movh. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar Marko Salmič iz
Velenja«.
Predlog sklepa št. 2:
»Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov
družbe Premogovnik Velenje, d.d., se imenuje družba Audit & co, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Lendava. Posebna revizija se opravi za obdobje
zadnjih petih let. Revizor naj preveri:
– ustreznost cene, po kateri je družba
Premogovnik Velenje, d.d. premog prodajala povezani družbi Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o.,
– gibanje cen električne energije in cen
premoga v tem času,
– obseg morebitnega oškodovanja družbe Premogovnik Velenje, d.d. in njenih delničarjev zaradi neustrezne prodajne cene
premoga.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Revizor bo o obsegu opravljene posebne revizije in ugotovitvah izdelal poročilo
ter ga bo nemudoma posredoval organom
družbe.«
Mnenje uprave do nasprotnega pred
oga:
Uprava Premogovnika Velenje, d.d. se
do nasprotnega predloga delničarja ne opredeljuje, saj gre za nasprotni predlog k točkam dnevnega reda sklicane skupščine,
katerih predlagatelj je pooblaščenec manjšinskih delničarjev.
Uprava družbe Premogovnik Velenje,
d.d.
direktor
dr. Milan Medved, univ. dipl. inž. rud.
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Zavarovanja terjatev
SV 208/2010
Ob-4033/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca, opr. št.
SV-208/2010 z dne 8. 6. 2010, je bila nepremičnina – stanovanje številka 0, v skupni
izmeri 60,71 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu: Trg svobode 9, Ravne
na Koroškem, stoječe na parceli številka:
202, vložek številka: 882, katastrska občina: Ravne (882), ki ni vpisano v etažno
lastnino, last Andreja Špiler, Trg svobode
9, pošta Ravne na Koroškem, do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji
stanovanja št. 375/91, z dne 29. 11. 1993,
zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve
z naslednjimi podatki o terjatvi: – glavnica:
35.000,00 EUR – obresti: obrestna mera ob
odobritvi znaša Euribor (za posle z ročnostjo
6 mesecev) + 3,50% odstotnih točk letno.
Pribitek v odstotnih točkah je fiksen. Obresti
tečejo od črpanja kredita dalje. – zapadlost
glavnice: zadnji obrok zapade v plačilo 1. 7.
2015; z možnostjo predčasnega odplačila
oziroma zapadlosti kredita, skupaj z nadomestili stroškov in morebitnimi zamudnimi
obrestmi, določenimi v pogodbi o dolgoročnem kreditu ter stroški prisilne izterjave; vse
v korist zastavne upnice Banka Koper, d.d.,
Pristaniška ulica 14, pošta Koper, matična
številka: 5092221000, vse do dokončnega
poplačila zavarovane terjatve.

kot kupcem, prodajne pogodbe št. 395/97NM, z dne 30. 9. 1997, sklenjene med Arnejčič Damirom kot prodajalcem, in Areal
d.d., Maribor kot kupcem, prodajne pogodbe
št. 320/97-RV, z dne 19. 12. 1997, sklenjene
med Areal d.d., Maribor kot prodajalcem, in
Jančič Đženetom kot kupcem, in kupoprodajne pogodbe za stanovanje z dne 15. 7.
2003, sklenjene med Jančič Đženetom kot
prodajalcem, in Turco Aleksandro Valentino
kot kupovalko, in dodatkom h kupoprodajni
pogodbi za stanovanje z dne 15. 7. 2003,
sklenjeni med Jančič Đženetom kot prodajalcem, in Turco Aleksandro Valentino kot
kupovalko, sklenjenim dne 18. 8. 2003, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisen
banka d.d., s sedežem na naslovu 2000 Maribor, Zagrebška cesta 76, matična številka
5706491000, za zavarovanje neposredno
izvršljive upničine denarne terjatve do dolžnice Turcu Aleksandre Valentine, v višini
70.000,00 EUR s pripadki in obrestno mero,
ki je spremenljiva in enaka 6-mesečnemu
Euribor, povečana za fiksni pribitek v višini 1,89% letno, z vračilom glavnice kredita v 240-mesečnih anuitetah, ki zapadejo
v plačilo zadnjega dne v mesecu, in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo
na dan 31. 8. 2030, oziroma takoj, če se
izpolnijo pogoji iz 14. člena pogodbe o gotovinskem hipotekarnem kreditu z Euribor
klavzulo št. 100-129224.

SV 415/10
Ob-4034/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora opr. št. SV 415/10 z dne 9. 6.
2010, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 3, v I. nadstropju, v skupni izmeri 66,34 m2, s pripadajočim gospodarskim
prostorom, v izmeri 1,22 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Partizanska cesta
21, 2000 Maribor, ki stoji na parc. št. 1154/1,
k.o. Maribor - Grad, katero je dolžnica in zastaviteljica Turcu Aleksandra Valentina, rojena dne 9. 5. 1974 EMŠO 0905974335185,
stanujoča Partizanska cesta 21, 2000 Maribor, pridobila na podlagi prodajne pogodbe
št. 268/94, z dne 27. 9. 1994, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Maribor kot prodajalcem, in Arnejčič Damirom

SV 507/10
Ob-4035/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 507/10, DK 36/10
z dne 9. 6. 2010 je bilo stanovanju št. 21,
v 5. nadstropju – podstrešje, v neto izmeri
30,70 m2, ki se nahaja na parceli št. 1024/5,
k.o. Domžale, ter klet, v izmeri 3,00 m2, ki
se nahaja na naslovu Miklošičeva ulica 2D
v Domžalah, last zastaviteljice Cerar Katje
do celote zastavljeno v korist SKB Banke
d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična št. 5026237000, za zavarovanje terjatve
v višini 55.000,00 EUR, s pp.
SV 383/2010
Ob-4112/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz Se-

žane, opr. št. SV 383/2010 z dne 8. 6. 2010,
je bilo stanovanje z ident. št. 2560–133–2,
neto tlorisne površina 72,46 m2, ki se nahaja
v stavbi z ident. št. 2560-133, na naslovu
Kozina, Brkinska ulica 4, stoječa na parc.
št. 3060/18, k.o. Hrpelje, s pripadajočim delom skupnih prostorov in naprav ter parcele,
na kateri stanovanjski blok stoji, sedaj v solasti zastaviteljev Šturm Anite, stan. Gradišče pri Materiji 31/A, 6243 Obrov, in Šemole
Mateja, stan. Bonini 2A, 6000 Koper, upoštevajoč pri tem kupoprodajno pogodbo z dne
21. 6. 1993, overjeno pri Temeljnem sodišču
v Kopru, pod opr. št. Ov I-5255/94, sklenjeno med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za
notranje zadeve, kot prodajalko, in Bogojević Čedom, kot kupcem, in prodajno pogodbo z dne 28. 5. 2010, sestavljeno v notarski
pisarni notarke Bošković Polke v Kopru, pod
opr. št. SV 288/10 dne 28. 5. 2010, sklenjene med Bogojević Čedom, kot prodajalcem,
in Šemole Matejem ter Šturm Anito, kot kupcema, zastavljeno v korist upnice SKB Banka d.d. Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina 4,
matična št.: 5026237000, za zavarovanje
denarne terjatve, v višini 40.000,00 EUR,
ki se obrestuje po obrestni meri, 3-mesečni
Euribor + 1.35%, razen v primeru, kot izhaja
iz 16. člena hipotekarne kreditne pogodbe,
in s končno zapadlostjo najkasneje do 18. 6.
2025.
SV 376/2010
Ob-4114/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 376/2010
z dne 9. 6. 2010, je stanovanje, v izmeri
46,32 m2 in 99,67 m2, v drugem nadstropju
levo, stanovanjske hiše, na naslovu Glavni
trg 23, 2000 Maribor, ki v naravi predstavlja
eno stanovanje, za katerega še ni vzpostavljena etažna lastnina, stoječe v stavbi
št. 2206, na parc. št. 1972/1, vl. št. 191,
k.o. Maribor - Grad, v lasti Natalije Rojko,
stanujoče Glavni trg 23, 2000 Maribor, do
13/20 celote, in Danila Rojka, stanujočega
Glavni trg 23, 2000 Maribor, do 7/20 celote,
in zastavljeno v korist BKS Bank AG, St.
Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
30.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 204238/2009
Os-3913/10
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika Kop Brežice d.d., Cesta prvih
borcev 9, Brežice, zoper dolžnico Elo Koželj,
Kregarjeva ulica 1, Brežice, zaradi izterjave
553,03 EUR, po izvršitelju Janko Zorčič dne
14. 5. 2010, zarubilo nepremičnino, to je
stanovanje št. 29, v VI. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Kregarjeva
ulica 1 v Brežicah, v skupni izmeri 58,21 m2,
vl. št. 247, k.o. Trnje, parc. št. 1/19, ki je
v lasti dolžnice Ele Koželj, Kregarjeva ulica
1, Brežice.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 7. 6. 2010
VL 10530/2008
Os-3650/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 10530/2008
z dne 8. 4. 2008, je bil dne 28. 1. 2010 opravljen v korist upnika Stanovanjsko komunalno podjetje Gornja Radgona d.o.o., Trate
23, Gornja Radgona, proti dolžniku Jančar
Janezu, Porabska 3, Gornja Radgona, zaradi izterjave 1.720,73 EUR, 939,17 EUR in
684,14 EUR s pp, rubež nepremičnine, to je
stanovanje št. 11, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Porabska 3, Gornja
Radgona, v skupni izmeri 53,63 m2.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 24. 5. 2010
In 207/2009
Os-2259/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, Centralnega oddelka za
verodostojno listino, opr. št. VL 72076/2009
z dne 28. 5. 2009, ki je 30. 6. 2009 postal
pravnomočen, v zvezi s sklepom In 207/2009
z dne 30. 12. 2009, ki je 29. 1. 2010 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št.
IZV 8/2010 z dne 25. 1. 2010, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je dvosobno stanovanje št. 8, stavba 1082,
v skupni izmeri 55,52 m2, v II. nadstropju
večstanovanjske stavbe, na naslovu Cesta
maršala Tita 4a, Jesenice, stoječe na parc.
št. 305, podvložek 2200/8, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnice
Simke Kičin, zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 940,03 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 3. 2010
In 150/2010
Os-3651/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 150/2010, In 151/2010,

In 162/2010, In 164/2010 z dne 1. 3. 2010,
zaradi izterjave denarne terjatve v višini
101,96 EUR, 89,55 EUR, 134,91 EUR in
124,32 EUR s pp, je v korist upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
izvršitelj Milan Glažar iz Maribora, dne 7. 5.
2010 opravil rubež nepremičnine, poslovnega prostora v I. nadstropju dvoriščnega
objekta, na Partizanski cesti 12 v Mariboru, v izmeri 48,94 m2, stoječega na parc.
št. 1223, k.o. Maribor – Grad, ki je last dolžnika Euro Marc d.o.o., Potrčeva cesta 2,
Ptuj.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2010
In 2009/728
Os-3872/10
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 22. 12.
2009 ob 12.20 v izvršilni zadevi, opravilna
številka In 2009/728, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Mariboru, upnice Raiffeisenbank
St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg eGen,
Murecker Strasse 23, St. Stefan, Avstrija, ki
ga zastopa odvetnik Toplak Vladimir, Trstenjakova 5, Ptuj, proti dolžnikoma Medved
Matjaž in Medved Oksana, oba Vita Kraigherja 20, Maribor, zaradi izterjave 71.398,04
EUR s pp, v navzočnosti dolžnika, opravil
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe, stoječe na parc.
št. 716, ki je vpisana pri vl. št. 1514, k.o.
Maribor – Grad, na naslovu Cankarjeva 28,
Maribor, identifikator stavbe 595, v skupni
izmeri 75,88 m2, s pripadajočo kletno shrambo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2010
VL 10493/2008
Os-1642/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. VL 10493/2008
z dne 18. 3. 2008, je bila v izvršilni zadevi
upnika Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10, Ptuj, zoper dolžnika Vinka Bukovec, Arbajterjeva ul. 1, Ptuj, zaradi izterjave
365,92 EUR s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu, zarubljena naslednja nepremičnina:
stanovanje št. 14, ki ni vpisano v zemljiški
knjigi. Stanovanje se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske hiše – stavba 603, na
naslovu Arbajterjeva ul. 1, Ptuj, stoječe na
zemljišču parc. št. 651/1, pripisane pri vl.
št. 614, k.o. Krčevina pri Ptuju, v skupni
izmeri 36,04 m2, katerega lastnik je dolžnik
do celote.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 15. 2. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2144/2004
Os-3477/10
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev Zavodnik Metode in Valentina, oba stanujoča v Kočevju,
UHM 4, ki ju zastopa pooblaščenec Last
in posest d.o.o. Kočevje, ter pooblaščenec
odvetnik Vidmar Samo iz Kočevja, zaradi

vknjižbe lastninske pravice na stanovanju
ter vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dne 9. 2. 2007 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 14, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjskega objekta v Kočevju, UHM 4,
v izmeri 53,42 m2, ki je bila sklenjena med
prodajalcem Žito, Pekarstvo in testeninarstvo d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana, in
kupcem Zavodnik Valentinom, UHM 4, Kočevje, dne 18. 11. 1991 in prijavljena Upravi
za družbene prihodke Občine Kočevje dne
3. 12. 1991, pod številko prejemnega vpisnika K-542/91.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 10. 5. 2010
Dn 2383/2004
Os-3478/10
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Malovrh Janeza,
Šentvid 36, pošta Lukovica pri Ljubljani, ki
ga zastopata poobl. odvetnik Vidmar Samo
iz Kočevja ter poobl. Last in posest d.o.o.,
Roška cesta 8, Kočevje, zaradi vknjižbe lastninske pravice na stanovanju ter
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
19. 3. 2010 začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Tanko Danilom,
roj. 26. 12. 1965, kot prodajalcem, in Malovrh Janezom, roj. 12. 1. 1940, kot kupcem,
z datumom 25. 1. 1995, glede enosobnega
stanovanja št. 17, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjskega bloka, v Ribnici, Trg
Veljka Vlahoviča 13, stoječega na parceli
št. 119/32, k.o. Ribnica, v izmeri 42,93 m2,
skupaj z ustreznim solastninskim deležem
na skupnih prostorih, napravah in objektih
hiše, ki je bila prijavljena RUJP Izpostavi
Ribnica dne 2. 2. 1995, pod številko prejemnega vpisnika 10, podpis prodajalca pa
overjen pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
Enoti v Kočevju, dne 2. 2. 1995.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 6. 5. 2010
Dn 5608/2009
Os-2644/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Majde Saje, Zelena pot 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na
nepremičnini z ident. št. 20.E, na naslovu
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Zelena pot 19, Ljubljana, k.o. Trnovsko predmestje, dne 4. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 231/91
z dne 12. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Delo – KKT d.o.o., Titova 35, Ljubljana,
in Majdo Saje, Zelena pot 19,Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za nepremičnino, garsonjero na naslovu Zelena pot 19 v Ljub
ljani, zdaj z ident. št. 20.E, vpisana v podvl.
št. 5893/20, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 5294/2009
Os-2645/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Kata Radat in Ivica Radat, oba Polje c. VI76,
Ljubljana, ki ju zastopa SPL d.d., Frankopanska 18 a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini z ident. št. 1.E in
2.E, vpisani v podvl. št. 1991/14, k.o. Slape,
dne 5. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 81 z dne 10. 12. 1991, sklenjene med
Kolinska prehrambena industrija p.o. Ljub
ljana, kot prodajalko in Cirilom Zgoncem, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino z ident.
št. 1.E in 2.E, vpisani v podvl. št. 1991/14,
k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 6300/2009
Os-2646/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Šinkovec, Ziherlova ulica 39, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini, stanovanje št. 38, z ident.
št. 36.E, vpisani v podvl. št. 6531/36, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 5. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 371/79
z dne 10. 12. 1979, sklenjene med Iskra
Ljubljana, Izvršni svet skupščine RS, Jugobanka Ljubljana, Gradbeno podjetje Tehnika,
Ljubljanska kulturna skupnost, Republiški
sekretariat za notranje zadeve, samoupravna interesna skupnost, Univerza Edvarda
Kardelja v Ljubljani, Uprava javne varnosti
v Ljubljani, Zavod za urejanje stavbnih zemljišč Vič, kot sopogodbeniki, in sicer med
drugimi za nepremičnino stanovanje št. 38,
z ident. št. 36.E, vpisani v podvl. št. 6531/36,
k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 5615/2009
Os-2647/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Dragice Pavšek Guzej, Kajuhova 7, Celje,
ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini, z ident. št. 15.E,
na naslovu Zelena pot 19, Ljubljana, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 4. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-1149/91 z dne 18. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Republiko
Slovenijo, ki jo zastopa minister za notranje zadeve Igor Bavčar, kot prodajalcem, in
Francem Goruom, Zelena pot 19, Ljubljana,
in sicer za nepremičnino, 2-sobno stanovanje, na naslovu Zelena pot 19, v Ljub
ljani, zdaj z ident. št. 15.E, vpisana v podvl.
št. 5893/15, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 5411/2009
Os-2648/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gradbeno podjetje Gomboc d.o.o., Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik Štefanec Boris iz
Murske Sobote, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 38.E, na naslovu Ziherlova 4, Ljubljana, vpisani v podvl.
št. 5266/38, k.o. Trnovsko predmestje, dne
5. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 56-G2/VS-1 z dne
4. 12. 1978, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, kot
prodajalcem, in ISKRA tovarna baterij, Stegne 23, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino, garsonjero št. 38, zdaj
z ident. št. 38.E, na naslovu Ziherlova 4,
Ljubljana, vpisani v podvl. št. 5266/38, k.o.
Trnovsko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 10.
1993, sklenjene med ISKRA tovarna baterij, Stegne 23, Ljubljana, kot prodajalko, in
Popovič Olgo, Ziherlova 4, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za nepremičnino, garsonjero št. 38, zdaj z ident. št. 38.E, na naslovu Ziherlova 4, Ljubljana, vpisani v podvl.
št. 5266/38, k.o. Trnovsko predmestje;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
1. 7. 1998, sklenjenega med ISKRA tovarna
baterij, Stegne 23, Ljubljana, kot prodajalko,
in Popovič Olgo, Ziherlova 4, Ljubljana, kot
kupovalko;
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 8.
1998, sklenjene Popovič Olgo, Ziherlova 4,

Ljubljana, kot prodajalko, in Kajdiž Karno,
Puhova 16, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, garsonjero št. 38, zdaj
z ident. št. 38.E, na naslovu Ziherlova 4,
Ljubljana, vpisani v podvl. št. 5266/38, k.o.
Trnovsko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 8.
2001, sklenjene med Kajdiž Karno, Puhova
16, Ljubljana, kot prodajalcem, in Gomboc
d.o.o., Ul. Štefana Kovača 21, Beltinci, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, garsonjero št. 38, zdaj z ident. št. 38.E, na naslovu Ziherlova 4, Ljubljana, vpisani v podvl.
št. 5266/38, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 5071/2009
Os-2649/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Pirc Branke, Naselje nuklearne elektrarne
10, Krško, ki jo zastopa odvetnik Anton
Grilc, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 17.E, na naslovu Zelena pot
19, Ljubljana, vpisani v podvl. št. 5893/17,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 5. 1. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Mestno občino Ljubljano, Mestni trg
1, Ljubljana oziroma njeno pravno naslednico Občino Ljubljana Vič – Rudnik, kot
prodajalko, in Marijo Hvalec, Jamova 51,
Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino garsonjero št. 15, zdaj z ident.
št. 17.E, na naslovu Zelena pot 19, Ljub
ljana, vpisani v podvl. št. 5893/17, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 6258/2009
Os-2650/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nataše Gjuro, Škofjeloška cesta 17, Medvode, ki jo zastopa notarka Marjana Tičar
Bešter, Šolska ulica 2, Škofja Loka, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini stanovanje št. 3, z ident. št. 3.E, vpisani v podvl. št. 1539/2, k.o. Preska, dne 5. 1. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 76-5341 z dne 27. 8. 1976, sklenjene
med GP Megradom Ljubljana, kot prodajalcem, in Frančiško Lipar, Družinska vas 50,
Šmarješke Toplice, in sicer za nepremičnino
stanovanje št. 3, z ident. št. 3.E, vpisani
v podvl. št. 1539/2, k.o. Preska.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 5984/2009
Os-2651/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jane Frančeškin, Zvezda 21, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnik Pavel Zajc, Kersnikova
3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini, z ident. št. 1.E in 5.E, vpisani v podvl. št. 3277/1, k.o. Vižmarje, dne
5. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 25. 4. 1995, sklenjene
med Majo Kisel Dresler, Plemljeva ulica 5,
Ljubljana in Romanom Dreslerjem, Plemljeva ulica 5, Ljubljana, kot prodajalca, in Nušo
Turšič, Založnikova 32, Brezovica, in Andrejem Stankovič, Zvezda 1, Ljubljana, kot kupca, in sicer za nepremičnino do 2/12, ident.
št. 1.E in 5.E, vpisani v podvl. št. 3277/1,
k.o. Vižmarje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 5585/2009
Os-2652/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jakopič Traven Irene, Podkoren 41d, Kranjska
Gora, ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka
cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini z ident. št. 19.E, na
naslovu Zelena pot 19, Ljubljana, v podvl.
št. 5893/19, k.o. Trnovsko predmestje, dne
4. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 8.
1965, sklenjene Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Vič Rudnik, kot prodajalcem,
in Ivanko Gorše, Rimska c. 17, Ljubljana,
kot kupovalko, in sicer za nepremičnino
enosobno stanovanje, na naslovu Zelena
pot 19 v Ljubljani, zdaj z ident. št. 19.E,
vpisana v podvl. št. 5893/19, k.o. Trnovsko
predmestje;
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Ivanko Gorše, Rimska
c. 17, Ljubljana, kot prodajalko, in Darkom
Žurmanom, Pod hrasti 26, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, enosobno stanovanje, na naslovu Zelena pot 19
v Ljubljani, zdaj z ident. št. 19.E, vpisana
v podvl. št. 5893/19, k.o. Trnovsko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 6.
1987, sklenjene med Darkom Žurmanom,
Pod hrasti 26, Ljubljana, kot prodajalcem, in
Čebulj Sajko Bredo, Jamova 62, Ljubljana,
kot kupovalko, in sicer za nepremičnino,

enosobno stanovanje, na naslovu Zelena
pot 19 v Ljubljani, zdaj z ident. št. 19.E,
vpisana v podvl. št. 5893/19, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 4926/2009
Os-3184/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jurija Bizilja, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini, garaži, parc. št. 2102/1,
vpisani v vl. št. 3106, k.o. Zgornja Šiška,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 4. 1976, sklenjene med
Pungerčar Darkom, Runkova 7, Ljubljana,
kot prodajalcem in Nikom Kovačičem, Gorazdova 1, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, garažo, parc. št. 2102/1, vpisani v vl.
št. 3106, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2010
Dn 11927/2007
Os-3593/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Bombek Benjamina in Bombek Tončke,
stanujočih Obrežna ulica 71, Maribor, ki
ju zastopa odvetniška pisarna Gorjup, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, parc.
št. 99/2, pripisani vl. št. 2259, k.o. Studenci, na deležu vknjižene Marice Bombek, na
celoti, in na deležu Staneta Bombeka, do
1/4 celote, pod opr. št. Dn 11927/2007, dne
12. 5. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 2. 1985,
sklenjene med prodajalcema Bombek Marico in Bombek Stanetom, stanujočih Obrežna ulica 71b, Maribor, in kupcema Kokot
Slavkom in Kokot Ireno, stanujočih Delavska ulica 4, Maribor, s katero sta prodajalca kupcema prodala tisti del hiše na naslovu Obrežna ulica 71b, Maribor, stoječe na
parc. št. 99/2, pripisanem vl. št. 2260, k.o.
Studenci, ki je obrnjen vzporedno z Obrežno ulico in obsega stanovanjske prostore v pritličju in drvarnico na dvorišču in
pravico uporabe družbenega premoženja
– stavbišča na parc. št. 99/2, pripisanega
vl. št. 2259, k.o. Studenci, in s katero sta
prodajalca dovolila, da se kupca vknjižita
kot lastnika vsak do idealne polovice, oziroma do idealne 1/4 celote vložka št. 2260,
k.o. Studenci, in da se pri vl. št. 2259, k.o.
Studenci, kupca vknjižita s pravico uporabe
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vsak do idealne polovice oziroma do idealne 1/4 celote tega vložka.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2010
Dn 5766/2010
Os-3594/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Miha Strahinca, stanujočega Kodričeva
ulica 16, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, parc. št. 1866/8,
pripisani vl. št. 2107, k.o. Tezno, pod opr.
št. Dn 5766/2010, dne 6. 5. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 18. 1. 2000, sklenjene med darovalcema Lidijo Strahinec, roj. 6. 3. 1954, in
Milanom Strahincem, roj. 22. 1. 1955, stanujočima v Mariboru, Kodričeva ulica 16, in
obdarjencem Miho Strahincem, stanujočim
v Mariboru, Kodričeva ulica 16, s katero sta
darovalca podarila obdarjencu svojo nepremičnino – stanovanjsko hišo na naslovu Maribor, Kodričeva ulica 16, na parc. št. 1866/8,
pripisani vl. št. 2107, k.o. Tezno, in na njej
dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
obdarjenca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2010
Rz 32/2010
Os-3592/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Borisa Švara, Ivanji Grad 15, Komen, oklicuje začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 883, k.o. Ivanji Grad.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Borisa Švara, Ivanji Grad
15, p. Komen.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 5. 2010
Dn 3116/2008
Os-3470/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
13. 4. 2010 začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 231/93-231 z dne 16. 11. 1993,
sklenjena med Finančno organizacijo ZPS,
n.sub.o., Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24,
kot prodajalko, in Lavrič Marjanom, roj.
18. 4. 1947, Sallaumines 9a, Trbovlje, ter
Lavrič Mileno, roj. 16. 2. 1953, Sallaumines 9a, Trbovlje, kot kupcema, s katero sta
kupca kupila in pridobila lastninsko pravico,
vsak do ene polovice, glede na celoto, na
dvosobnem stanovanju, s kabinetom, št. 36,
ki se nahaja v XII. nadstropju večstanovanj-
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ske hiše, Sallaumines 9a, Trbovlje, in ki skupaj s pripadajoči, kletjo št. 36 meri 70,20 m2
in sedaj ident. št. 1871-831-136.E.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Lavrič Milene, Sallaumines 9a,
Trbovlje, izgubil. Na nepremičnini, ident.
št. 136.E, vpisani v etažni podvl. št. 2536/87,
k.o. Trbovlje, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Lavrič Marjanu in Lavrič
Mileni, oba Sallaumines 9a, Trbovlje, vsakega do deleža 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. 5. 2010
Dn 47/2008
Os-4036/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Hermana Uraniča, Kebetova ulica 20, Kranj, ki
ga zastopa Domplan d.d. iz Kranja, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
20. 3. 1973, sklenjene med Alojzem Taborjem, Kebetova ulica 20, Kranj, kot prodajalcem, in Albino Šteblaj, Titov trg 25, Kranj,
kot kupcem, za stanovanje št. 1, v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega
objekta Kebetova ulica 20, Kranj, v izmeri
47,38 m2, označenem z ident št. 1.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Hermana Uraniča, roj. 8. 5. 1970,
Kebetova ulica 20, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 6. 2010
N 49/2008
Os-4087/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Marije Ažman, Stara cesta 17, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
št. A1/15 z dne 4. 12. 1991, sklenjene med
Iskro Kibernetiko – Poslovno tehnični servis Kranj, p.o., v likvidaciji, Savska loka 4,
Kranj, kot prodajalcem, in Pavlo Gartner,
Nazorjeva ulica 10, Kranj, kot kupovalko,
za stanovanje št. 5, v 3. etaži, s kletjo, v 1.
etaži, večstanovanjskega objekta, Nazorjeva ulica 10, Kranj, v izmeri 54,34 m2, označenem z ident. št. 5.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marije Ažman, roj. 27. 1. 1950, Stara
cesta 17, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 6. 2010
N 56/2008
Os-4088/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Bruna Grašiča, Ulica Juleta Gabrovška 11,
Kranj, ki ga zastopa Domplan d.d. iz Kranja, oklicuje začetek postoka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne po-
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godbe z dne 12. 9. 1973, sklenjene med
SGP Projekt, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem, in Ivanko Avsec, Cesta talcev 35/a,
Kranj, kot kupovalko, za stanovanje št. 3,
v 2. etaži, s pripadajočim pomožnim prostorom v 1. etaži, večstanovanjskega objekta,
Planina 19, Kranj, v izmeri 27,47 m2, označenem z ident. št. 3.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Bruna Grašiča, roj. 31. 8. 1931, Ulica Juleta Gabrovška 11, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 6. 2010
N 26/2009
Os-4089/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog Tanje Vrezec, Ulica Tuga Vidmarja 4, Kranj, ki
jo zastopa Domplan d.d. iz Kranja, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 10. 1993, sklenjene med družbo
Mercator - Izbira, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Maistrov trg 7, Kranj, kot prodajalcem, in Tanjo Vrezec, Ulica Tuga Vidmarja 4, Kranj, kot
kupovalko, za stanovanje št. 33, v 7. etaži,
s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta, Ulica Tuga Vidmarja 4, Kranj, v izmeri
53,37 m2, označenem z ident. št. 33.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Tanje Vrezec, roj. 19. 10. 1953, Ulica
Tuga Vidmarja 4, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 6. 2010
N 81/2008-29
Os-4090/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 2.
1997, sklenjene med Metko Logar, Olševek 6, Preddvor, kot prodajalko, in Bojanom
Praprotnikom, Golo Brdo 150, Ljubljana, kot
kupcem, za stanovanje št. 21.E, v 7. etaži,
s kletjo v 1. etaži, večstanovanjske stavbe
na naslovu Valjavčeva ulica 8, Kranj, v izmeri 21,10 m2, označenem z ident. št. 21.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Monike Čepin, roj. 21. 5. 1972, Valjavčeva ulica 8, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 2010
N 11/2008-28
Os-4091/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Metode Žalohar, Ulica Janeza Puharja 2,
Kranj, ki jo zastopa Domplan d.d. iz Kranja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 13/E2-5/78 z dne 28. 7. 1978,
sklenjene med SGP Gradbinec Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem, in Metodo
Žalohar, Ulica Janeza Puharja 5, Kranj, kot

kupovalko, za stanovanje št. 47, v 9. etaži,
s kletjo, v 1. etaži, večstanovanjskega objekta, Ulica Janeza Puharja 2, Kranj, v izmeri
53,83 m2, označenem z ident. št. 47.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Metode Žalohar, roj. 6. 8. 1950, Ulica Janeza Puharja 2, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 31. 5. 2010
N 11/2009-30
Os-4092/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Nade Kostić, Ulica Janeza Puharja 2, Kranj,
ki jo zastopa Domplan d.d. iz Kranja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe š t.
12/E-5/78 z dne 28. 7. 1978, sklenjene med
SGP Gradbinec Kranj, Nazorjeva 1, Kranj,
kot prodajalcem, in Anko Demšar ter Mihom Demšarjem, oba Ulica Milene Korbar 26, Kranj, kot kupcema, za stanovanje
št. 45, v 9. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta, Ulica Janeza Puharja 2, Kranj, v izmeri 67,63 m2, označenem
z ident. št. 45.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Nade Kostić, roj. 21. 8. 1957, Ulica
Janeza Puharja 2, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 31. 5. 2010
N 11/2009-32
Os-4093/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
družba Jason d.o.o., Smledniška cesta 15a,
Kranj, ki jo zastopa Domplan d.d. iz Kranja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 16/E2-5/78 z dne 25. 8. 1978,
sklenjene med SGP Gradbinec Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem, in Jožico Krenner, Vodopivčeva 12, Kranj, kot
kupovalko, za stanovanje št. 30, v 6. etaži,
s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta, Ulica Janeza Puharja 2, Kranj, v izmeri
36,37 m2, označenem z ident. št. 30.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist družbe Jason d.o.o., matična
številka 1197991, Smledniška cesta 15a,
Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 31. 5. 2010
Dn 22402/2009
Os-3432/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kveder Saše, Pod bresti 7, Ljubljana, ki
jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka c. 32J,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini, stanovanje, na naslovu
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Zelena pot 21, Ljubljana, z ident. št. 21.E,
vpisano v podvl. št. 6654/21, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 16. 3. 2010, pod opr. št.
Dn 22402/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljubljana (kot prodajalko) in Putrih Romanom (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 21.E,
vpisano v podvl. št. 6654/21, k.o. Trnovsko
predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 9.
1994, sklenjene med Putrih Romanom (kot
prodajalcem) in Šuštaršič Jožetom, Kosovelova 5, Sežana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 6654/21, k.o. Trnovsko
predmestje,
– prodajne pogodbe z dne 22. 9. 1994,
sklenjene med Šuštaršič Jožetom, Kosovelova 5, Brežice (kot prodajalcem) in Kveder
Sašo, Ziherlova 2, Ljubljana (kot kupcem),
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 21.E,
vpisano v podvl. št. 6654/21, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2010
Dn 15856/2009
Os-3434/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Klanjšček Marjana in Klanjšček Eleonore,
oba Seunigova ulica 13, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 19, v 4. etaži, na naslovu
Clevelandska ulica 49, Ljubljana z ident.
št. 19.E, podvl. št. 377/21, k.o. Nove Jarše,
dne 26. 2. 2010, pod opr. št. Dn 15856/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 12/2 203/80-B z dne 2. 10. 1980,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis, TOZD GE Celje, XIV. Divizije 8, Celje, katerega zastopa Staninvest
Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Šercer Stanetom in Adamič Anico, oba stanujoča Majorjeva 4, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 19.E, podvl.
št. 377/21, k.o. Nove Jarše.
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 pred
lagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2010
Dn 15930/2009
Os-3435/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi Vidergar Otona,
Bilečanska ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetniška pisarna Barbara Štraus Kunaver,
Komenskega 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško

knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 121, v 11. nadstropju, na naslovu Bilečanska ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 121.E,
podvl. št. 1371/121, k.o. Štepanja vas, dne
22. 3. 2010, pod opr. št. Dn 15930/2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 135/78
z dne 10. 5. 1978, sklenjene med IMOS –
Podjetje za gradbeni inženiring investicijskih
del doma in v tujini p.i., Trg VII kongresa
ZKJ št. 1, Ljubljana, v imenu in za račun
prodajalca SGP Grosuplje, Grosuplje (kot
prodajalcem) in Vojnović Majo in Milanom,
Vrhovnikova 28, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 121.E,
podvl. št. 1371/121, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2010
Dn 2614/2010
Os-3436/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Prebil Mirana, Pod gradom 22, Lukovica
pri Brezovici, ki ga zastopa odv. Jesenko
Mojmir, Kolodvorska 14a, Ljubljana, zaradi
izbrisa zastavne pravice in zaznambe izvršljivosti, ter vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, parc. št. 2717/1,
2717/2, 2717/3, 2718/1, 2718/2 in 2718/3
vpisane v vl. št. 2078 ter parc. št. 2719/1,
2719/2 in 2719/3 vpisane v vl. št. 1009,
vse k.o. Dobrova, dne 4. 2. 2010, pod opr.
št. Dn 2614/2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izbrisnega dovoljenja z dne 31. 1.
2005, za nepremičnine, ki imajo sedaj parc.
št. 2717/1, 2717/2, 2717/3, 2718/1, 2718/2
in 2718/3 vpisane v vl. št. 2078 ter parc.
št. 2719/1, 2719/2 in 2719/3 vpisane v vl.
št. 1009, vse k.o. Dobrova.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2010
Dn 16121/2009
Os-3437/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Žužek Ivice, Linhartova c. 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 836/84, vpisano v vl. št. 1344,
k.o. Glince, dne 16. 3. 2010, pod opr. št.
Dn 16121/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Litostroj (kot prodajalko) in Žužek Ivico (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 836/84, vpisano v vl. št. 1344, k.o.
Glince.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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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 pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2010
Dn 16123/2009
Os-3438/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Žužek Ivice, Linhartova c. 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo (G) št. 116, v suterenu, na
naslovu Linhartova cesta 1, 3, 5, 7, 9 in 11,
Ljubljana, z ident.št. 471.E, vpisani v podvl.
št. 2667/471, k.o. Bežigrad, dne 3. 3. 2010,
pod opr. št. Dn 16123/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Grosuplje d.d. (kot prodajalcem)
in Žužek Ivico (kot kupovalko), za napremičnino, ki ima sedaj ident. št. 471.E, vpisano
v podvl. št. 2667/471, k.o. Bežigrad.
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 pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2010
Dn 5398/2010
Os-3439/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi Kajtazović Zemine, Steletova 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanjsko enoto št. 24, v 1. nadstropju (3. etaži)
s shrambo št. 24, v kleti (1. etaži), na naslovu Steletova ulica 10, Ljubljana, z ident.
št. 24.E, vpisano v podvl. št. 1454/204, k.o.
Štepanja vas, dne 10. 3. 2010, pod opr. št.
Dn 5398/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 40/77-MS z dne 15. 3. 1997,
sklenjene med IMOS poslovno združenje
za industrijsko gradnjo, Trg VII. Kongresa
ZKJ št. 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in
podjetjem „Termika“, Kamniška 25, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 24.E, vpisano v podvl.
št. 1454/204, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2010
Dn 711/2010
Os-3440/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo,
Šubičeva 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
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knjižne listine, za nepremičnino, enosobno
stanovanje s kabinetom, v I. nadstropju,
s pritiklinami, na naslovu Bohoričeva 18,
Ljubljana, z ident. št. 902.E, podvl. št. 118/3,
k.o. Šentpeter, dne 10. 3. 2010, pod opr. št.
Dn 711/20140, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 3. 6. 1987, sklenjene
med Krivec Marjano in Krivec Brankom, oba
Bohoričeva 18, Ljubljana (kot prodajalcema) in Rahne Stanetom ter Rahne Tatjano,
oba Bukovica 1a, Vodice (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 902.E,
vpisani v podvl. št. 118/3, k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2010
Dn 19904/2009
Os-3515/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stare Ivanke, Bohinjska Češnjica 93, 4267
Srednja vas v Bohinju, ki jo zastopa Mejnik
d.o.o., Letališka c. 32J, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 5891/29 – stanovanje
z oznako 29, v 4. etaži s kletjo, v 2. etaži,
z ident. št. 1722-0540-029, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Zelena pot 11, k.o. Trnovsko predmestje, dne 28. 4. 2010, pod opr.
št. Dn 19904/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-01-324/91
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo in Stare Ivanko, Bohinjska
Češnjica 93, za stanovanje – garsonjera
št. 23, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Zelena pot 11, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2010
Dn 19086/2009
Os-3617/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Žlogar Ane, Bratovševa ploščad 15, Ljubljana,
ki jo zastopa OTIUM d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2888/19
– stanovanje, št. 19, v V. nadstropju z balkonom in s kletjo, št. 19, v II. kletni etaži,
z ident. št. 1735-0585-019, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Bratovševa ploščad 15,
k.o. Stožice, dne 23. 4. 2010, pod opr. št.
Dn 19086/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 461/74-02/5 z dne 10. 9.
1974, sklenjene med SGP Grosuplje in
Ogrinc Jelko, Trg prekomorskih brigad 5,
Ljubljana,
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– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 27. 2. 1985, sklenjene med
Rusjan Ogrinc Jelko, Bratovševa ploščad
15, Ljubljana in Režek Silvo, Ane Ziherlove
4, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 9.
1987, sklenjene med Simeunovič Silvo, Bratovševa ploščad 15, Ljubljana, ter Kolenc
Paulin Lidijo, Titova 194, Ljubljana, in Paulin
Alešem, Golnik 42, Koper, vse za stanovanje št. 19, v 5. nadstropju, Bratovševa pl.
15, Ljubljana.
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 pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2010
Dn 19085/2009
Os-3618/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Pivc Reneja, Chengdujska cesta 20, Ljubljana, ki ga zastopa
OTIUM d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2182/53 – stanovanje št. 3, v pritličju Chengdujska 20, z ident.
št. 1772-1805-053, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Chengdujska cesta 16, 18 in 20,
k.o. Slape, dne 23. 4. 2010, pod opr. št.
Dn 19085/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 010767/86,
z dne 28. 6. 1986, sklenjene med GP Grosuplje ter Friškovič Majdo in Friškovič Žarkom,
– prodajne pogodbe z dne 14. 5. 1992,
sklenjene med Friškovič Majdo in Friškovič
Žarkom, ter Občino Ljubljana Center, vse za
stanovanje št. 3, z atrijem v pritličju stavbe
Chengdujska 29, Ljubljana, v k.o. Slape.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2010
Dn 19062/2009
Os-3626/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Kolman-Kosi Zdenke in Kosi Franca, oba Cesta
na Laze 17, Ljubljana, ki ju zastopa odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o., Slovenska c. 56, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini parc. št. 1734/24, k.o. Dravlje, dne
23. 4. 2010, pod opr. št. Dn 19062/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča v soseski Koseze
št. 1147/73-I/KL, z dne 6. 4. 1973, sklenjene
med Skladom za komunalno urejanje zemljišč Občine Ljubljana Šiška ter Arnič Lovrencem in Pogačnik Arnič Marinko, oba Celovška c. 49, Ljubljana, za parc. št. 1734/24,
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 pred
lagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2010
Dn 18017/2009
Os-3627/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Grzančič Danice, Clevelandska 49, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 377/56 – stanovanje,
št. 54, v 8. etaži, z ident. št. 2680-0002-054,
v stanovanjska stavba v Ljubljani, Clevelandska ulica 49, k.o. Nove Jarše, dne 23. 4.
2010, pod opr. št. Dn 18017/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 12/2 378/81
z dne 9. 10. 1981, I. dodatka k tej pogodbi
z dne 4. 1. 1982 in II. dodatka k tej pogodbi
z dne 14. 1. 1982, sklenjenih med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis TOZD
GE Celje, ter Rozina (Jelnikar) Ksenijo, Likovič Francem in Petrič Branko,
– darilne pogodbe z dne 3. 9. 1985, med
Likovič Francem in Jelnikar Marto,
– darilne pogodbe z dne 20. 5. 1986,
med Jelnikar Marto in Jelnikar Ksenjo,
– prodajne pogodbe z dne 16. 12. 1987,
sklenjene med Petrič Brankom in Petrič
Ksenjo, ter Ota Vladimirjem, vse za za stanovanje št. 54, v objektu D-4, v soseski
MS-12/2-B Nove Jarše.
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 pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2010
Dn 9371/2010
Os-3971/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Rasime Duratović, Steletova ulica 10, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 32, v 1. nadstropju, s shrambo št. 32, v kleti na naslovu Steletova ulica 10, Ljubljana, z ident.
št. 32.E, vpisano v podvl. št. 1454/32, k.o.
Štepanja vas, dne 11. 5. 2010, pod opr.
št. Dn 9371/2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 40/77-MS z dne 15. 3.
1977, sklenjene med IMOS, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Termiko Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 32.E, vpisano v podvl. št. 1454/32, k.o.
Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2010
Dn 6929/2010
Os-3972/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vreg
Franca, Vodnikova cesta 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. G6, v kletni etaži, na Vodnikovi 6 v Ljubljani, z ident. št. 62.E, v podvl.
št. 2157/63, k.o. Spodnja Šiška, dne 14. 5.
2010, pod opr. št. Dn 6929/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 72/88-G z dne 7. 7. 1988, sklenjene med
SOZD ZGP Giposs o.sol.o., Ljubljana (kot
prodajalcem) in Ivano Žetko, Vogelna ulica
8, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 62.E, v podvl.
št. 2157/63, k.o. Spodnja Šiška.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2010
Dn 6930/2010
Os-3973/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vreg
Franca, Vodnikova cesta 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. G5, v kletni etaži na Vodnikovi 6 v Ljubljani, z ident. št. 61.E, v podvl.
št. 2157/62, k.o. Spodnja Šiška, dne 14. 5.
2010, pod opr. št. Dn 6930/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 71/88-G z dne 7. 7. 1988, sklenjene med
SOZD ZGP Giposs o.sol.o., Ljubljana (kot
prodajalcem) in Žetko Igorjem, Vogelna ulica 8, Ljubljana (kot kupovalcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 61.E, v podvl.
št. 2157/62, k.o. Spodnja Šiška.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2010
Dn 14504/2010
Os-3974/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Rozman Janeza, Tbilisijska ulica 2, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. 87.E, v podvl. št. 4219/87, k.o. Vič, dne 21. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 14504/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Pirc Vladimirjem,

Jamova 80, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Ivano Šurk, Jamova 80, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 87.E, v podvl. št. 4219/87, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2010
Dn 26387/2009
Os-3975/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Podbevšek Marjana in Podbevšek Jerneja,
oba stanujoča Vodnikova 4, Ljubljana, ki ju
zastopa odvetnik mag. Luka Vižintin, Slovenska cesta 55b, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, 4-sobno
stanovanje št. 9, v II. nadstropju, s shrambo
v kleti, na naslovu Vodnikova cesta 4, Ljub
ljana, z ident. št. 8.E, podvl. št. 2153/32, k.o.
Spodnja Šiška, dne 10. 3. 2010, pod opr. št.
Dn 26387/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 2.
1991, sklenjene med podjetjem Giposs
d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Levstek Desanko (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 8.E, vpisano v podvl. št. 2153/32, k.o.
Spodnja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 3.
1997, sklenjene med Desanko Levstek (kot
prodajalko) in Pivovarno Union d.d., Pivovarniška ulica 2, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 2153/32, k.o. Spodnja
Šiška,
– pogodbe o menjavi nepremičnine z dne
21. 3. 1997, sklenjene med Pivovarno Union
d.d., Pivovarniška 2, Ljubljana (kot prodajalko) in Podbevšek Marjanom in Podbevšek
Jernejem (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 8.E, vpisano v podvl.
št. 2153/32, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2010
Dn 13246/2009
Os-3976/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska
9, Ljubljana, ki jo po generalnem pooblastilu
zastopa Stepančič Igor, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, pisarno št.
S12, v 2. nadstropju, na naslovu Kolodvorska 9, Ljubljana, z ident. št. 206.E, vpisano
v podvl. št. 2228/64, k.o. Tabor, dne 16. 3.
2010, pod opr. št. Dn 13246/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
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z dne 21. 1. 1992, sklenjene med Intertrade
ITC d.d., Kolodvorska 29, Ljubljana (kot prodajalcem) in Astro d.o.o., Komenskega 11,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 206.E, vpisano v podvl. št. 2228/64, k.o. Tabor.
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 pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2010
Dn 33258/2009
Os-3977/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Škufca Ivane, Ulica Metoda Mikuža 6, Ljub
ljana, ki jo zastopa Edo Škufca, Kuštrinova
ulica 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 58, v 5.
nadstropju, na naslovu Ulica Metoda Mikuža 6, Ljubljana, z ident. št. 158.E, podvl.
št. 3773/116, k.o. Bežigrad, dne 22. 3. 2010,
pod opr. št. Dn 3325/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. BS-2/2-107/85 z dne 8. 10.
1985, sklenjene med Slovenija Ceste Tehnika Obnova d.d. (kot prodajalko) in Hace
Darinko ter Hace Alenko, obe Murkova 14,
Ljubljana (kot kupovalki), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 158.E, vpisano v podvl. št. 3773/116, k.o. Bežigrad,
– aneksa k pogodbi z dne 8. 10. 1985,
z dne 17. 2. 1986, sklenjenega med Slovenija
Ceste Tehnika Obnova d.d. (kot prodajalko)
in Hace Darinko ter Hace Alenko, obe Murkova 14, Ljubljana (kot kupovalki), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 158.E, vpisano
v podvl. št. 3773/116, k.o. Bežigrad,
– darilne pogodbe z dne 19. 3. 1986,
sklenjene med Hace Marijo Darinko, Murkova ul. 14, Ljubljana (kot darovalko) in Hace
Alenko, Murkova ul. 14, Ljubljana (kot obdarjenko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 158.E, vpisano v podvl. št. 3773/116,
k.o. Bežigrad.
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 31. 5. 2010
Dn 28857/2009
Os-3978/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ločičnik Jožice, Poklek nad Blanco 31a, Blanca, ki jo zastopa
odvetnik mag. Luka Vižintin, Slovenska cesta 55b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 71,
na naslovu Preglov trg 13, Ljubljana, z ident.
št. 206.E, podvl. št. 1592/185, k.o. Moste,
dne 15. 3. 2010, pod opr. št. Dn 28857/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
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– soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5,
364/83 z dne 24. 10. 1983, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Učak
Bojanom (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 206.E, vpisano v podvl.
št. 1592/185, k.o. Moste,
– dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
MS 4/5, 364/83 z dne 26. 1. 1984, sklenjenega med Zavodom za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Učak Bojanom (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 206.E,
vpisano v podvl. št. 1592/185, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6.
2002, sklenjene med Učak Bojanom (kot
prodajalcem) in Brecelj Boštjanom in Brecelj
Anico (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 206.E, vpisano v podvl.
št. 1592/185, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12.
2005, sklenjene med Brecelj Boštjanom in
Brecelj Anico (kot prodajalcema) ter Ločičnik
Jožico (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 206.E, vpisano v podvl.
št. 1592/185, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2010
Dn 12921/2009
Os-3979/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Kranjc Saša, Tržaška
cesta 51a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 33,
v 8. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta
51a, Ljubljana, z ident. št. 29.E, vpisano
v podvl. št. 4394/29, k.o. Vič, dne 4. 3. 2010,
pod opr. št. Dn 12921/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1963,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnograd, Tržaška cesta 68a (kot prodajalcem)
in Stanovanjskim skladom Občine LjubljanaVič-Rudnik (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 29.E, vpisano v podvl.
št. 4394/29, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
letoma 1965 in 1967, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana-VičRudnik (kot prodajalcem) in Kleindienstom
Matejem (kot prodajalcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 29.E, vpisano
v podvl. št. 4394/29, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2010
Dn 25193/2009
Os-3980/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja No-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vota Trnjanca, Preglov trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 39, zdaj z ident. št. 39.E,
vpisanem v podvl. št. 1573/39, k.o. Moste,
dne 17. 5. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dodatka št. 1 k soinvestitorski pogodbi z dne
24. 12. 1985, sklenjenega med Zavodom za
izgradnjo Ljubljane, Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko, in Dragom Bašnecem in
Nastoska Bašnec Vinko, kot drugopogodbeno stranko, in sicer za nepremičnino stanovanje št. 39, zdaj z ident. št. 39.E, vpisanem
v podvl. št. 1573/39, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2010
Dn 17290/2009
Os-3981/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 22, v 4. etaži, na naslovu Koseskega ulica 3, Ljubljana, z ident. št. 11.E,
vpisana v podvl. št. 5696/11, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 2. 3. 2010, pod opr. št.
Dn 17290/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 13/64 z dne
18. 1. 1965, sklenjene med Stanovanjskim
skladom OBSk Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Skupščino okraja
Tajništvo za notranje zadeve Ljubljana (kot
kupovalka), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 5696/11,
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2010
Dn 29238/2009
Os-4094/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Ogorevc Gvida, Beblerjev trg 11, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 29, v 3. nadstropju, na naslovu Beblerjev trg 11, Ljub
ljana, z ident. št. 29.E, podvl. št. 349/29,
k.o. Nove Jarše, dne 27. 5. 2010, pod opr.
št. Dn 29238/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 78-48-S
z dne 15. 6. 1978, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem »Gradis« Ljub
ljana, n.sol.o., Šmartinska c. 134a, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Kunej Marijo ter Kunej

Edom, oba Vodnikova 287, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št. 349/29,
k.o. Nove Jarše.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2010
Dn 13147/2010
Os-4095/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kovačič Simona, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
ki ga zastopa notar Bregar Miro, Ul. Mire
Pregljeve 4, Litija, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 71, na
naslovu Rusjanov trg 9, Ljubljana, z ident.
št. 231.E, podvl. št. 2021/231, k.o. Slape,
dne 27. 5. 2010, pod opr. št. Dn 13147/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 11/90 z dne 27. 12. 1990,
sklenjene med Tovarno tapet VETA d.o.o.,
Ljubljana, Vevška c. 53, Ljubljana Polje (kot
prodajalko) in Zuvić Dobrivojem, Marinkov
trg 13, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 231.E, vpisano
v podvl. št. 2021/231, k.o. Slape.
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 pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2010
Dn 17556/2009
Os-4123/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Husu Kovačević Brede, Na peči 27, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 389/23 – stanovanje, št. 23, Clevelandska ul. 47, Ljubljana,
z ident. št. 2680-0470-023, k.o. Nove Jarše,
dne 14. 5. 2010, pod opr. št. Dn 17556/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 12/2, 233/80-B, z dne 8. 10. 1980
in dodatka k tej pogodbi z dne 20. 1. 1982,
sklenjena med GIP Gradis Tozd GE Celje,
in Fišer Frančiško, Na jami 7, Ljubljana, za
stanovanje št. 23, v soseski Nove Jarše.
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 pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2010
Dn 20625/2009
Os-4124/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Hane Uršič, Reboljeva ul. 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2944/45 – stanovanje
št. 18, v III. nadstropju, Reboljeva ulica 15,
s shrambo št. 18/15, v kleti, Reboljeva ulica 13, z ident. št. 1735-1507-120, v stanovanjskem bloku v Ljubljani, Reboljeva ulica
13-15, k.o. Stožice, dne 29. 4. 2010, pod
opr. št. Dn 20625/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe št. BS-3 35/78, neznanega
datuma, sklenjene med Združenim podjetjem Giposs, Ljubljana, in Kovač Marto, Reboljeva 15, Ljubljana, za stanovanje št. 18,
v III. nadstropju v objektu D-1,
– menjalne pogodbe z dne 31. 1. 1989,
sklenjene med Kovač Marto, Reboljeva 15,
Ljubljana, in Uršič Markom, Reboljeva 15,
Ljubljana,
– darilno pogodbe z dne 31. 1. 1989,
sklenjene med Uršič Markom, Reboljeva
15, Ljubljana, ter Uršič Cotič Metko in Uršič Hano.
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 pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2010
Dn 13120/09
Os-4037/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Saneto d.o.o., Bohova 73, Hoče, ki ga zastopa
odvetnik Nenad Zečević, Trg Leona Štuklja
5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, parc. št. 105/11 pripisani
vl. št. 1242, k.o. Spodnje Hoče, pod opr.
št. Dn 13120/2009, dne 7. 5. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– aneksa št. 1, k pogodbi št. 11/93KMS/OC, z dne 14. 7. 1994, v katerem je
prodajalec Stavbar, Podjetje IGM p.o. Hoče,
Miklavška cesta 40, po direktorju Petru Klevžetu izstavil intabulacijsko klavzulo, v kateri
je dovolil pri vl. št. 1242, k.o. Hoče, odpis
parc. št. 105/11, in za njo otvoritev novega
z.k. vl. ter pri tem vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca Tehnodata d.o.o.,
– kupoprodajne pogodbe sklenjene dne
2. 3. 1994 med prodajalcem Tehnodata
d.o.o., Ptujska cesta 117, Maribor, ki ga je
zastopal direktor Marjan Rožman in kupcem
Saneto d.o.o., Ptujska cesta 117, Maribor,
ki ga je zastopal direktor Werner Halder,
s katero je prodajalec kupcu prodal obratovalnico – enoto A3, v bruto izmeri 288 m2,
v obrtni coni I. faza v Hočah na zemljišču
parc. št. 104, 105/1, 105/2 in 105/3, k.o.
Spodnje Hoče,
– zemljiškoknjižnega dovoljenja prodajalca Tehnodata d.o.o., Ptujska cesta 117,
Maribor, izdanega v skladu s kupoprodajno pogodbo z dne 2. 3. 1994, s katerim je
prodajalec dovolil, da se pri nepremičnini
parc. št. 105/11, k.o. Spodnje Hoče, vknjiži
lastninska pravica v korist kupca Saneto
d.o.o., Bohova 73, Hoče, matična številka:
5834716.

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 20. 5. 2010
Dn 5876/2010
Os-4038/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice Poznanović, stanujoče Ulica Štravhovih
39, Maribor, ki jo zastopa notarka Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 2954/48, k.o. Pobrežje,
pod opr. št. Dn 5876/2010, 17. 5. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 9E/S-31 GR-8 IX 84 z dne 26. 5. 1986,
sklenjene med prodajalko Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblastilu Zavod za izgradnjo Maribora, Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki ga je zastopal
direktor Vinko Borec in kupcem Grafično
predelovalno podjetje »Embalaža« Maribor,
Meljska cesta 86, Maribor, ki ga je zastopal direktor Jože Zore, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanja, št. 37 in 38,
v III. nadstropju, in stanovanje, št. 48, v IV.
nadstropju stanovanjskega objekta GR-8,
na naslovu Maribor, Ulica Štrauhovih 39,
stoječe na parc. št. 921/11, 2976/2, 830/2,
2981/5, 97/4, 98/1 in 96/2, k.o. Pobrežje,
in na njih dovolil vknjižbo pravice uporabe
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2010
Dn 4439/2010
Os-4039/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Bračka, stanujočega Ob gozdu 10, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 3276/16, k.o.
Pobrežje, v korist predlagatelja do višine 1/2
celote in v korist Ingeborg Bračko, stanujoče
Ob gozdu 10, Maribor, do višine 1/2 celote,
pod opr. št. Dn 4439/2010, dne 7. 5. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o prenosu nepremičnine stanovanja, št. 16,
v stavbi z naslovom Ob gozdu 10, Maribor,
sklenjeno leta 1962 med odsvojiteljico Občino Maribor in pridobiteljem Primat d.d.
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 pred
lagatelja postopka in Ingeborg Bračič.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 5. 2010
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Dn 690/2010
Os-3982/10
Okrajno sodišče v Trebnjem, je po
zemljiškoknjižni sodnici Tadeji Predanič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca
Ostanka, Martinja vas 51, 8212 Velika Loka,
ki ga zastopa odvetnica Jasna Simčič iz Novega mesta, za vknjižbo lastninske pravice
na parc. št. 662/1, vpisani v vl. št. 212, k.o.
Prapreče, izdalo sklep, opr. št. Dn 690/2010
z dne 5. 5. 2010, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
sklenjene med Martinom Veharjem, Martinja vas 13, Velika Loka, kot prodajalcem, in
Jožefom Ostankom, Martinja vas 13, Velika
Loka, kot kupcem, katero verjetnost se izkazuje z overjenima izjavama Tomaža Ovna,
Martinja vas 17, Velik Loka z dne 29. 9. 2009
in Jožefa Zupančiča, Martinja vas 15, Velika
Loka z dne 30. 9. 2009.
Na podlagi citiranih listin se predlaga
prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na parc.
št. 662/1, k.o. Prapreče, v korist predlagatelja Franca Ostanka, Martinja vas 51, 8212
Velika Loka.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 3. 6. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 14/2010
Os-3429/10
Okrajno sodišče v Kamniku je v pravdni zadevi opr. št. P 14/2010 tožeče stranke Berlec Franc, Zgornji Tuhinj 1/a, Laze
v Tuhinju, ki ga zastopa Alenka Reisner,
odvetnica v Domžalah, proti toženi stranki
Hace Marija, Veliki hrib 2, Laze v Tuhinju,
zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine pcto
1.000,00 € sklenilo, da se toženi stranki
Hace Mariji, Veliki Hrib 2, Laze v Tuhinju,
postavi začasni zastopnik, odvetnik Robert
Čebular, Ljubljanska 106, Domžale. 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 tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 5. 2010
I 487/2000
Os-1912/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2000/00487 z dne
14. 4. 2000, upnice Zavarovalnice Triglav
d.d. Ljubljana, OE Kranj, Bleiweisova 20,
Kranj, proti dolžniku Rudiju Kingu, Koroška
cesta 19, Kranj, zaradi izterjave 2.083,62
EUR s pripadki, se dolžniku Rudiju Kingu,
postavi začasno zastopnico odvetnico Ladi
Voršič iz Kranja. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 2. 2010
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I 2707/2002
Os-1942/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2707/2002 z dne
26. 11. 2002, upnika HKS Soča, Delpinova
7/A, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnik
Miran Moškotevc, Hacquetova 3, Ljubljana,
proti dolžniku Godnjavec Igor, Pivka 6, Naklo, zaradi izterjave 350,53 EUR s pp, se
dolžniku Igoru Godnjavcu, Pivka 6, Naklo,
postavi začasno zastopnico odvetnico Ladi
Voršič iz Kranja. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 2. 2010
N 19/2010
Os-3430/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Emilijan Babič, Trsek
20, Marezige, ki ga zastopa odvetnik Danilo
Gombač iz Kopra, zoper nasprotne udeležence: 1. Marjan Babič, neznanega naslova,
2. Albert Babič, Montinjan 13, Marezige, in
3. Jordan Babič, Montinjan 13, Marezige,
zaradi razdružitve solastnega premoženja,
dne 6. 4. 2010 sklenilo:
prvemu nasprotnemu udeležencu Marjanu Babiču, neznanega prebivališča, se določi začasna zastopnica, odvetnica Svetlana
Truglas, Kolodvorska 2, Koper.
Začasna zastopnica ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve, pa dokler prvi nasprotni udeleženec Marjan Babič
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler pristojni Center
za socialno delo ne sporoči sodišču, da je
nasprotnemu udeležencu Marjanu Babiču
postavil skrbnika za poseben primer.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 4. 2010
P 3472/2009
Os-1661/10
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Sanele Isović,
stan. Tavčarjeva 10, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Irena Hartman iz Ljubljane, proti
toženi stranki Mersudinu Jonoviću, neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske
zveze, dne 27. 1. 2010 sklenilo:
toženi stranki Mersudinu Jonoviću, neznanega prebivališča, se postavi začasna
zastopnica – odvetnica Mojca Furlan, Kolodvorska 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi, opr. št.
P 3472/2009-IV, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2010
VL 135199/2009
Os-3313/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana, ki ga zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Pavlu Mirčetić, Podutiška 225, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Vojka Lampič Božič, Črnuče, Dunajska
405, Ljubljana, zaradi izterjave 1.057,81
EUR, sklenilo:
dolžniku Pavlu Mirčetić, Podutiška 225,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Vojka Lampič Božič, Dunajska 405,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
VL 29788/2009
Os-3516/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti dolžniku Smajilu Trutović, Sela pri Dobu
003, Šentvid pri Stični, ki ga zastopa odv.
Barbara Kurner Čad, Miklošičeva cesta 20,
Ljubljana, zaradi izterjave 130,93 EUR, sklenilo:
dolžniku Smajilu Trutović, Sela pri Dobu
003, Šentvid pri Stični, 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
Barbara Kurner Čad, Miklošičeva 20, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2010
VL 13140/2010
Os-3518/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 002, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Borisu Pirc, Šedem 16,
Senovo, ki ga zastopa odvetnica Kristina
Jalovec, Cesta krških žrtev 6, Krško, zaradi
izterjave 266,96 EUR, sklenilo:
dolžniku Borisu Pirc, Šedem 16, Senovo,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Jalovec Kristina.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2010
VL 12613/2009
Os-3572/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Milena Susman, Miklošičeva 19, Ljub
ljana, proti dolžnici Sabini Marolt, V Murglah
40, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Mirjan
Kuhelj, Dalmatinova 10, Ljubljana, zaradi
izterjave 8.883,00 EUR, sklenilo:

dolžnici Sabini Marolt, V Murglah 40,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Mirjan
Kuhelj, Dalmatinova 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2010
VL 169025/2009
Os-3573/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Inter auto d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in
Bogataj, o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžnici Kseniji Makovac, Ulica bratov Učakar 48, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnik Matjaž Kušar, Ježica 27, Ljubljana,
zaradi izterjave 601,85 EUR, sklenilo:
dolžnici Kseniji Makovac, Ulica Bratov
Učakar 48, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Matjaž Kušar, Ježica 27, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2010
I 4621/2007
Os-3613/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., PE
Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper, zoper
dolžnika Zlatan Komić, Krašči 48, Cankova,
ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Zlata Maher, Mestni trg 21, Ljubljana, zaradi
izterjave 404,77 EUR s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Zlata Maher, Mestni trg 21, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2010
VL 132112/2009
Os-3648/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Borisu
Jošt, Petrovče 275, Petrovče, ki ga zastopa
odvetnica Mateja Nendl, Ljubljanska cesta
3/a, Celje, zaradi izterjave 529,45 EUR,
sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika Levec
Ivana, Prešernova 23, Celje, ki je bil postavljen s sklepom z dne 6. 4. 2010.
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Za začasno zastopnico se postavi Mateja Nendl, Ljubljanska cesta 3/a, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2010
VL 200777/2009
Os-3741/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v zadevi zavarovanja terjatve upnika Si.mobil
d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnik Filipov Petrovič, Jeraj in Partnerji, o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica
3, Ljubljana, proti dolžniku Mehrudin Šarić,
Škofjeloška cesta 13, Medvode, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Živan Mirčič,
Medvedova 1, Ljubljana, zaradi 164,62 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku Mehrudinu Šarić, Škofjeloška
cesta 13, Medvode, 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 Živan Mirčič, Medvedova 1, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2010
N 56/2009
Os-3693/10
Okrajno sodišče v Piranu je po sodniku mag. Petru Baša, v nepravdni zadevi
predlagatelja Jana Urbanca, Jagodje 63a,
Izola, ki ga zastopa odvetnik Janez Starman iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Silva Marsiča, Via Luis Pasteur 26, Trst,
Republika Italija, zaradi določitve nujne poti,
na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku sklenilo: nasprotnemu udeležencu
Silvu Masiču se postavi začasni zastopnik
odvetnik Igor Kocjančič iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca v postopku vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 26. 5. 2010
N 68/2009
Os-3804/10
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagatelja Viktor Peric, Brestovica
pri Komnu 48, 6223 Komen, ki ga zastopa
odvetnik Ivan Ravbar iz Sežane, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Alessia Tornich,
Corso Ales De Stefains n. 57/17, Genova,
Italija, in 2. Fulvio Tornich, Calita Campetto
2, Polesine, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi predloga za delitev solastnega
premoženja po predlogu preldagatelja za
postavitev začasnega zastopnika drugemu nasprotnemu udeležencu, na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku je
sodišče drugemu nasprotnemu udeležencu

Fulviu Tornichiju, Calita Campetto 2, Polesine, Italija, sedaj neznanega bivališča, sklepom z dne 27. 5. 2010 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana
Krta, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki
bo drugega nasprotnega udeleženca v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler drugi nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 6. 2010

Oklici dedičem
D 109/2010
Os-3306/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojni Julijani Hoić, rojeni 10. 2. 1905, nazadnje stanujoči Cerklje ob Krki 17, Cerklje ob Krki.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Julijani Hoić, 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 10. 5. 2010
D 10/2010
Os-3800/10
Okrajno sodišče v Cerknici v zapuščinski
zadevi po pokojni Agnes Laurich (Agnes Lavrič), roj. 30. 1. 1913 v ZDA, West Viriginia,
državljanki ZDA, hčeri Blaža Lariča (Lauricha) in Agnes Lah (Lach), nazadnje bivajoči
v ZDA, Middlesex, Cartaret, 105 High Street, ki je umrla dne 26. 3. 1978, poziva dediča
z imenom Laurich Anthony, sina pokojne,
sedaj neznanega bivališča, oziroma druge
neznane dediče, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za posebni
primer Mulec Ludviku, s stalnim prebivališčem Veliki Vrh 2a, Nova vas, v roku enega
leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 2. 6. 2010
IV D 826/2007
Os-6279/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Jeri Svetek,
roj. Jančar, roj. 15. 11. 1876, umrli 18. 1.
1967, nazadnje stanujoča Slape 18, Ljub
ljana Moste, ob smrti drž. SFRJ in SRS.
Pokojna je umrla kot vdova, brez oporoke. Mož Jakob Svetek je umrl pred njo leta
1923 v Ameriki. Zapustnica je imela sedem
ali devet otrok, in sicer Jerco Svetek, por.
Avbelj, Marijo Svetek, por. Oblak, Kristino
Svetek, por. Oblak, Franca Svetka, Karola
Svetka, Antona Svetka in Johana Svetka.
Vsi navedeni otroci pokojne so že pokojni.
Svetek Jerca je umrla in zapustila štiri
otroke: Ivo Avbelj, Ido Avbelj (ki je pokojna
in je zapustila dve hčerki, za kateri sodišču
niso znani imeni in naslovi), Vero Avbelj (pokojna, zapustila naj bi sina), Ivanko (pokojna, zapustila naj bi dve hčerki).
Svetek Marija je umrla in zapustila štiri
otroke: Milana Oblaka, Stanko Oblak, Rada
Oblaka (pokojni, umrl naj bi brez potomcev)
in Vido.
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Svetek Kristina je umrla in zapustila tri
otroke: Kristino, Milana in Franca.
Svetek Franc je pokojni in je zapustil štiri
otroke: Svetek Franca (pokojni in je zapustil
tri otroke: Staneta Svetka, Franca Svetka
in Simono Svetek Vreščaj), Marijo Setnikar,
Kristino Bavčar in Ivano Klopčič.
Svetek Karol je pokojni in je zapustil štiri
otroke: Nado Svetek, Karla Svetka, Matejo
in Pavla Svetka.
Svetek Anton je pokojni, imel je dva otroka: Ivanko Dadasovič in Staneta Svetka.
Svetek Johan je pokojni, imel je hči Justino Svetek.
Sodišče je poklicalo k dedovanju kot zakonite dediče, katerih naslovi so sodišču
znani, in sicer: zap. pravnuka Franca Svetka, zap. vnukinjo Kristino Bavčar, zap. vnukinjo Marijo Setnikar, zap. vnukinjo Ivanko
Klopčič, zap. pravnuka Staneta Svetka, zap.
pravnukinjo Simono Svetek Vrščaj in Marijo
Svetek.
Sodišču, za preostale potencialne zakonite dediče, ki bi lahko bili še poklicani
k dedovanju, njihovi osebni podatki z naslovi
njihovih bivališč, niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva dediče, ki bi kot zakoniti dediči lahko bili poklicani k dedovanju
po pokojni, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na sodni deski
tukajšnjega sodišča v Uradnem listu RS. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2009
II D 1220/2009
Os-7700/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Janku Hiršmanu, roj. 14. 6. 1951, umrlem 10. 4. 2009,
nazadnje stanujočem Preglov trg 6, Ljub
ljana, drž. Republike Slovenije.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zap.
žena Marija Hiršman in zap. sin Nejc Hiršman ter zap. hčerka iz prvega zakona Nina
Hiršman, roj. 20. 11. 1976, por. Pupić. Sodišču niso znani podatki o bivališču zap.
hčerke Nine Hiršman, por. Pupić.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva dedijo, zapustnikovo
hčerko Nino Hiršman, roj. 10. 11. 1976, por.
Pupić, ter njene potomce, zakonca oziroma
druge zakonite dediče, ki bi morebiti lahko
bili poklicani k dedovanju, kot dediči zapustnika, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica in objave oklica na
sodni deski tukajšnjega 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 11. 11. 2009
I D 3460/2009
Os-3040/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ani Gerbec,
roj. 22. 7. 1907, umrla 11. 4. 1995, nazadnje
stan. Horjul, Butajnova 38, državljanka RS.
Sodišču ni znano, ali je zapustnica napravila oporoko. Glede na to, da tudi zakoniti dediči po zapustnici sodišču niso znani,
sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od nabitja oklica na sodno de-
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sko tega sodišča. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2010
I D 3372/2009
Os-3137/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Bolaffio Amaliji, roj. Pegan, roj. 4. 7. 1889, umrli 23. 11.
1968, nazadnje stanujoči Prečna 6, Ljub
ljana, drž. SFRJ.
Iz smrtovnice izhaja, da je bila zapustnica vdova, sinova sta umrla pred njo, brez
otrok. Zapustnica je imela tudi sestri Pegan
Miro, katera je umrla za zapustnico in dediči po njej sodišču niso znani, ter sestro
Pegan Pavlino Mileno, katere dediči prav
tako sodišču niso znani. Glede na to, da zakoniti dediči po zapustnici sodišču niso znani, sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2010
I D 656/2009
Os-3138/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Noeli Atanacko
vić, roj. 17. 7. 1924, umrli med 12. 1. 2009 in
14. 1. 2009, nazadnje stanujoči Celovška
99a, Ljubljana, drž. Republike Slovenije.
Iz smrtovnice izhaja, da je bila zapustnica vdova, brez potomcev, njeni sorodniki niso znani. Zapustnica naj bi napravila
oporoko, s katero je za oporočne dediče
določila Krajnc Brijono Marijo, Krajnc Ilonko, Krajnc Igorja, Sobočan Cirila in Đulović
Fikreta. Glede na to, da zakoniti dediči po
zapustnici sodišču niso znani, sodišče na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2010
D 44/2010
Os-3017/10
Praznik Mastnak Jožefa, nazadnje stanujoča Krapje 44, je dne 11. 2. 2010 umrla
in ni zapustila oporoke.
Do dediščine imajo pravico njeni otroci,
če teh ni, pa njeni bratje in sestre oziroma
njihovi potomci.
Ker sodišču niso znani dediči, naj se morebitni dediči priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo, in
v primeru, da se nihče ne bo javil za dediča,
zapuščino izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 21. 4. 2010
II D 1085/2009
Os-3889/10
V zapuščinskem postopku po dne 7. 4.
2002 umrli Ireni Ritbauer, hčeri Franza Ritbauerja, upok., roj. 30. 7. 1916, drž. RS,
samski, nazadnje stan. Sodna ulica 25, Ma-
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ribor, pride v poštev kot dedič tudi: zapustničin nečak (neznanega imena in naslova),
sin zapustničine sestre (neznanega imena),
ki je pred letom 1988 umrla na Dunaju.
Sodišče zato poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se v roku
enega leta od objave oklica priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. II D 1085/2009.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2010

Oklici pogrešanih
N 24/2009
Os-3472/10
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešanih za mrtve, po predlogu predlagateljice Branke Klemenčič, stan. Prilipe 23,
Brežice, ostalega udeleženca Franca Klemenčiča, stan. Prilipe 6, Brežice, se poziva
vse, ki kaj vedo povedati o življenju in smrti
pogrešanih Marije Černoret (tudi Černat),
rojene 12. julija 1888, Katarine Črnoret (tudi
Černat), rojene 16. novembra 1892, in Franca Černoreta (tudi Černata), rojenega 28.
julija 1897, neznanih bivališč, o njihovi smrti
pa listinskega dokaza ni.
Morebitne podatke sporočite v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sodišču z navedbo številke N 24/2009, ker se bo v nasprotnem primeru po izteku roka, pogrešane
razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 18. 5. 2010
N 6/2010
Os-3884/10
Tomšič Janez, sin Marjete in Jurija, roj.
23. 5. 1874, na Babni Polici, je pogrešan.
Skrbništvo za posebni primer bo za pogrešanega opravljala Marta Avsec, roj. 19. 2.
1944, Kozarišče 65, Stari trg pri Ložu.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, z opozorilom, da
bo po poteku roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 2. 6. 2010
N 16/2010
Os-3275/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper,
po predlogu za razglasitev za mrtvega za
osebo z imenom Jožef (Josef) Ceglar, rojen
6. 2. 1837, v Hrušici, nazadnje neznanega
bivališča, prej stanujoč Hrušica št. 10, ki je
sklenil zakonsko zvezo z Marijo Gombač,
rojeno 19. 7. 1839, ter pridobil lastninsko
pravico na nepremičninah v katastrski občini Pregarje na podlagi izvedenih poizvedb
za namene nastavitve nove zemljiške knjige za k.o. Pregarje – zapisnik z dne 12. 7.
1879, št. 133, po tem o njem ni več nobenega poročila, od njegovega rojstva pa je
preteklo že več kot 70 let in je glede na
datum njegovega rojstva verjetno, da ni več
živ, vendar listinskega dokaza o njegovi
smrti ni, poziva vse, ki vedo kaj povedati
o življenju ali smrti pogrešanega Jožefa

(Josefa) Ceglarja, da v roku treh mesecev
od objave tega oklica to sporočijo sodišču
ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan,
Zabiče 30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo
sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 7. 5. 2010
N 15/2010
Os-3276/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper, po predlogu za razglasitev za mrtvega za osebo z imenom Marija Konestabo,
rojena Dokler, rojena 21. 1. 1861, staršev
Sebastiana Dokler in Anne Leopoldine Dokler, rojene Petzka, nazadnje neznanega
bivališča, prej stanujoča Pregarje 73, ki je
sklenila zakonsko zvezo z Jurijem Konestabo ter pridobila lastninsko pravico na
nepremičninah v katastrski občini Pregarje
na podlagi pogodbe o menjavi z dne 25. 9.
1907 in prisodnice z dne 17. 4. 1908, po
tem o njej ni več nobenega poročila, od
njenega rojstva pa je preteklo že več kot
70 let in je glede na datum njenega rojstva
verjetno, da ni več živa, vendar listinskega
dokaza o njeni smrti ni, poziva vse, ki vedo
kaj povedati o življenju ali smrti pogrešane
Marije Konestabo, da v roku 3 mesecev od
objave tega oklica to sporočijo sodišču ali
skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan,
Zabiče 30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo
sodišče po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 7. 5. 2010
N 17/2010
Os-3294/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper,
po predlogu za razglasitev za mrtvega za
osebo z imenom Marija Ceglar, rojena Gombač, rojena 19. 7. 1839, nazadnje neznanega bivališča, prej stanujoč Hrušica št. 19, ki
je sklenila dne 3. 2. 1864 zakonsko zvezo
z Jožefom (Josefom) Ceglarjem, rojenim
6. 2. 1837 in po tem o njej ni več nobenega
poročila, od njenega rojstva pa je preteklo
že več kot 70 let in je glede na datum njenega rojstva verjetno, da ni več živa, vendar
listinskega dokaza o njeni smrti ni, poziva
vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti
pogrešane Marije Ceglar, da v roku 3 mesecev od objave tega oklica to sporočijo
sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30b, 6250 Ilirska Bistrica,
sicer bo sodišče po izteku navedenega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 7. 5. 2010
N 15/2010
Os-3745/10
Kercsmar Terezija roj. Septits, hči Mikloša in Zsuzanne, roj. 6. 11. 1884, v Martjancih, nazadnje stanujoča na neznanem
naslovu v ZDA, je pogrešan že od pred prve
svetovne vojne dalje. Predlagatelj dokazovanja smrti je Irena Novakovič, Noršici 63.
Skrbnica pogrešane je Podlesk Majda, Noršinci 65. Kdor ve kaj več o smrti pogrešane,
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naj to sporoči njeni skrbnici ali predlagateljici
tega postopka ali temu sodišču.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 5. 2010
N 29/2010
Os-3238/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljev 1. Nadje Demojzes, Zgornje Škofije 5b, Škofije in
2. Matjaža Demojzesa, Zgornje Škofije 5b,
Škofije, ki ju zastopa Milan Volk, odvetnik
v Ilirski Bistrici, zoper nasprotnega udeleženca Jožefa Demojzesa, sina Ivana, roj.
23. 8. 1908, Poljane pri Podgradu 42, zaradi
razglasitve pogrešanca za mrtvega.
Jožef Demojzes se je rodil 23. 8. 1908,
v Poljanah, na št. 42, očetu Ivanu, ki je bil
rojen 23. 10. 1882, in materi Heleni, roj.
Bubnič, ki je bila rojena 20. 12. 1881. Leta
1948 je v mesecu oktobru odšel iz domače
hiše proti meji z Republiko Italijo. Po tem
datumu je svojim domačim pisal pisma iz
Avstralije, vse tja do petdesetih let prejšnjega stoletja. Po tem času njegovih pisem iz
Avstralije ni bilo več na domači naslov, kot
tudi ne na naslove njegovih znancev ali kogarkoli drugega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o pogrešanemu in njegovem življenju, zlasti smrti, pa pozivamo, da
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 5. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Lukić Toni, Arbajterjeva 8, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500087623, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni‑312738
Nemanič Borut, Cankarjeva ul. 7,
Kočevje, zavarovalno polico, št. 11.055.858,
izdala zavarovalnica Grawe. gne‑312817
Piščanec Aleš Božidar, Kocjančičeva 13,
Ankaran - Ankarano, zavarovalno polico,
št. 50500000443, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gny‑312847
Plantan Jože, Koroška vas 25/a,
Novo mesto, zavarovalno polico, št. POL
01000016106, izdala zavarovalnica Moja
naložba. gnk‑312736
Primož Jazbec, Narof 10, Izlake,
zavarovalno polico, št. 41601004475,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnw‑312724
Stepančič Terezija, Dekani 267, Dekani,
zavarovalno polico, št. 50500045245 in
50500045241, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnv‑312825
Zabukovnik Bojan, Kavče 3, Velenje,
zavarovalno polico, št. 50500046645 in
50500046787, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica d.d. gnv‑312725

Spričevala preklicujejo
Abar
Renat,
Gregorinova
10,
Ljubljana, spričevalo 5. in 7. razreda OŠ
Izobraževalnega zavoda Cene Štupar
Ljubljana. gnc‑312819
Ahačič Marko, Breg 70, Žirovnica,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Žirovnica.
gnm‑312734
Ahčin Tjaša, Sv. Duh 70, Škofja Loka,
spričevalo 7. razreda OŠ Cvetka Golarja
Škofja Loka, št. XI/I, izdano leta 2008.
gnh‑312789
Ambrožič Jerneja, Župeča vas 8/a,
Cerklje ob Krki, spričevalo 7. razreda
OŠ Cerklje ob Krki, izdano leta 2008.
gnj‑312712
Ambrožič Jerneja, Župeča vas 8/a,
Cerklje ob Krki, spričevalo 8. razreda
OŠ Cerklje ob Krki, izdano leta 2009.
gni‑312713
Anžič Anja, Pot na Visoko 5, LjubljanaDobrunje, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Božidarja Jakca Ljubljana, izdano leta 2008
in 2009. gnv‑312750
Bagari Prašnikar Lenart, Kajuhova 25,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Jožeta
Moškriča Ljubljana, št. 60306-1/2007-150,
izdano leta 2008. gnx‑312823
Bisaro Pokec Žan, Steletova 8, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Ketteja in Murna
Ljubljana, izdano leta 2008. gnd‑312818
Bizjak Melita, Col 87/a, Col, diplomo
Univerze v Mariboru - Pedagoška fakulteta,
št. D02256, izdana leta 2001. gni‑312788
Božeglav Barbara, Lokev 15/p, Lokev,
spričevalo 1. letnika Poklicno tehničnega
izobraževanja - ekonomski tehnik - PTI

na Srednji šoli Srečka Kosovela Sežana,
izdano leta 2007. gnw‑312824
Brence Lucija, Tomšičeva 23, Slovenska
Bistrica, spričevalo 8. razreda OŠ
Pohorskega bataljona Slovenska Bistrica,
izdano leta 1997. gnv‑312775
Bricelj Marko, Litijska cesta 243, Ljubljana
- Dobrunje, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Poljane Ljubljana, izdano leta 2008 in 2009.
gnt‑312752
Cankar Pika, Lopar 17, Marezige,
spričevalo Srednje ekonomske šole Izola.
gnn‑312733
Cerar Špela, Ulica prvoborcev 17,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda Osnovne
šole Danile Kumar v Ljubljani, izdano leta
2008. gnb‑312795
Čajić Hajrudin, Seškova cesta 28,
Medvode, spričevalo 1. letnika Srednje
strojne šole, izdano leta 1995. gnh‑312714
Čebašek Matej, Selo pri Bledu 16, Bled,
maturitetno spričevalo Šole za strojništvo
Škofja Loka, izdano leta 2007. gnz‑312796
Čović Suzana, Petkovškova ulica 46, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki, izdano leta 2006. gnc‑312794
Ćufurović Nejla, Povšetova ulica 58,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole Ketteja in Murna v Ljubljani, izdano leta
2009. gnf‑312716
Dželilović Enisa, Kidričeva 31, Jesenice,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo, izdano s strani GZ
Slovenije, št. 910/94, izdano 27. 10. 1994.
gnu‑312751
Fister Nika, Predjamska c. 2, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja,
izdano leta 2000. gni‑312763
Francelj Edvard, Ulica Metoda Mikuža
6, Ljubljana, spričevalo 9. razreda Osnovne
šole Mirana Jarca v Ljubljani, izdano leta
2009. gnw‑312799
Globačnik Tanja, Prešernov trg 11,
Šoštanj, indeks, izdala Srednja šola za
trgovinsko dejavnost Celje, izdano na
ime Zacirkovnik Tanja leto izdaje 1986.
gnv‑312850
Godec Grega, Clevelandska 29,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Jožeta
Moškriča Ljubljana, št. 60306-1/2007-149,
izdano leta 2008. gny‑312822
Gričar Peter, Privškova 4, Ljubljana,
spričevalo 7 razreda OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 2008. gnb‑312820
Grujič Hanna, Zadružna 14, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ketteja in
Murna Ljubljana, izdano leta 2008 in 2009.
gns‑312828
Halilagić Delhija, Kolodvorska cesta
6, Pivka, spričevalo 7. razreda OŠ Pivka,
izdano na ime Lalić Delhija. gnd‑312743
Halkić Almir, Petkovškovo nabrežje 67,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu, izdala Srednja šola za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2001 in 2002. gnt‑312802
Hočevar Blaž, Tacenska 121/d, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Vižmarje Brod,
izdano leta 2008. gnr‑312754
Hočevar Jani, Tolčane 7, Zagradec,
spričevalo o končani OŠ Osnovna šola
Stična. gnk‑312761

Humar Ester, Zgornji Plavž 4, Jesenice,
spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja
Jesenice, izdano leta 2009. gnf‑312841
Jazbec Miha, Draga 3, Štore, spričevalo
o poklicni maturi Šolskega centra v Celju poklicna in tehniška strojna šola, izdano leta
2004. gnl‑312810
Kalač Sanela, Na Lazih 4, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo 9. razreda OŠ Brezovica
pri Ljubljani. gnx‑312723
Kastelic Darko, Velike Češnjice 13a,
Šentvid pri Stični, spričevalo 3. letnika
Srednje poklicno elektro šole v Ljubljani,
izdano leta 1982. gnq‑312730
Kastelic Darko, Velike Češnjice 13a,
Šentvid pri Stični, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje poklicne elektro šole v
Ljubljani, izdano leta 1982. gnp‑312731
Kastelic Žoel, Opekarska cesta 22/a,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Trnovo
Ljubljana, izdano leta 2008. gnh‑312814
Kostanjević Tina, Bevke 43, Log pri
Brezovici, spričevalo 9. razreda OŠ Vižmarje
Brod, izdano leta 2009. gnm‑312809
Košir Aljaž, Streliška ulica 3, Ljubljana,
indeks, št. 42000919, izdala Akademija za
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.
gnr‑312804
Kožar Elvir, Groharjeva ulica 20,
Kamnik, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole Marije Vere Kamnik, izdano leta 2009.
gnb‑312770
Koželj Tatjana, Zg. Stranje 29, Stahovica,
spričevalo o končani OŠ Toma Brejca
Kamnik, št. X-292, izdano leta 1985, izdano
na ime Galjot Tatjana. gnz‑312746
Koželj Tatjana, Zg. Stranje 29, Stahovica,
diplomo in spričevala Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana, št. 71/88,
izdano na ime Galjot Tatjana. gnb‑312745
Kuret Hana, Linhartova 40, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda Osnovne šole
Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 2008 in
2009. gnc‑312719
Kusuran Anita, Gortanov trg 1, Koper Capodistria, spričevalo od 1 do 4. letnika
in diplomo Srednje zdravstvene šole Piran,
izdano leta 1997 do 2003, izdano na ime
Hodžić Anita. gnc‑312798
Lesjak
Matevž,
Prušnikova
114,
Ljubljana-Šentvid, indeks, št. 29007489,
izdala Naravoslovna tehnična fakulteta
Ljubljana. gnr‑312779
Lipovšek Gregor, Reboljeva 13, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 2009. gnr‑312729
Ljoljić Marjo, Boben 13/a, Hrastnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole, št. 11 - ključavničar, izdano
leta 1996. gng‑312790
Ložar Manca, Videm 36 A, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Janka Modra,
izdano leta 2008. gnx‑312748
Lužnik Rebeka, Podgorska 118, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika, št. 757/2009.
gnj‑312837
Macogovič Lea, Šmarska cesta 9,
Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec tehnik zdravstvene nege. gnh‑312839
Maver Mitja, Ul. Prekomorskih brigad
5, Tolmin, spričevalo o zaključnem izpitu
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Tehniškega šolskega centra Nova Gorica,
št. III/ELT-20, izdano leta 1995. gnj‑312812
Menart Ana Charlotte, Miklošičeva
7/a, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ
Prežihov Voranc Ljubljana, izdano leta
2009. gnp‑312806
Mihajlovič Vesna, Tavčarjeva 14,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole v Kranju, izdano leta 1991.
gnu‑312826
Mihalj Barbara, Golo Brdo 60, Medvode,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
računalništvo Ljubljana, izdano na ime Olga
Mihalj. gnp‑312756
Mihalj Barbara, Golo Brdo 60, Medvode,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
računalništvo Ljubljana, izdano na ime Olga
Mihalj. gno‑312757
Mihalj Barbara, Golo Brdo 60, Medvode,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
računalništvo Ljubljana, izdano na ime Olga
Mihalj. gnn‑312758
Mihalj Barbara, Golo Brdo 60, Medvode,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
računalništvo Ljubljana, izdano na ime Olga
Mihalj. gnm‑312759
Mihalj Barbara, Golo Brdo 60, Medvode,
diplomo Srednje šole za računalništvo
Ljubljana, izdana na ime Mihalj Olga.
gnq‑312755
Milanez Ana, Rožna dolina, Cesta VI/6,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda Osnovne
šole Toneta Čufarja v Ljubljani, izdano leta
2008. gnz‑312771
Molčevski Sašo, Pot v Zeleni gaj 25c,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Zalog,
izdano leta 2009. gnk‑312786
Nabernik Suzana, Primož nad Pohorjem
10, Vuzenica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, št.
296, izdano leta 1988, izdano na ime Voh
Suzana. gng‑312815
Omerzu Janja, Črešnjevec 7/b, Bistrica
ob Sotli, spričevalo 3. letnika Ekonomske in
trgovske šole Brežice, št. 607-ET-3, izdano
leta 2008. gnc‑312744
Oroši Fran, E. Driolia 4, Izola - Isola,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole v Kopru, šolsko
leto 2004/2005. gnr‑312833
Pavlič Klavdija, Brezni vrh 42, Podvelka,
spričevalo 8. razreda OŠ Brezno Podvelka,
izdano leta 2009. gnu‑312776
Peršič Nika, Tolstojeva ulica 30,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani pod št. 31,
izdano leta 1998. gne‑312717
Plazl Domen, Jakopičeva 4, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Ketteja in Murna v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnp‑312831
Plazl Gaja, Jakopičeva 4, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Ketteja in Murna v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnq‑312830
Podlesnik Nina, Opekarna 4/a, Trbovlje,
indeks, št. 62000620, izdala Univerza na
Primorskem – Turistica, leto izdaje 2000.
gnl‑312739
Poglič Karin, Zg. Vižinga 40/a, Radlje ob
Dravi, spričevalo 7. razreda OŠ Radlje ob
Dravi. gnp‑312781
Poglič Karin, Zg. Vižinga 40/a, Radlje ob
Dravi, spričevalo 8. razreda OŠ Radlje ob
Dravi. gno‑312782
Porenta Jani, Spodnje Bitnje 19, Žabnica,
letno spričevalo Srednje šole za strojništvo
Škofja Loka, šolsko leto 2001/2002.
gnl‑312735
Povh Irena, Bezina 40, Slovenske
Konjice, indeks, št. 51057500, izdala

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske
vede. gnj‑312787
Puhan Ana, Mlajtinci 10/b, Moravske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 1981.
gnn‑312808
Pusovnik Matejka, Velenjska 9, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu SEŠ Celje,
št. 27, izdano leta 1993, izdano na ime Blas
Matejka. gnj‑312741
Railić Mladen, Senčna pot 2, Portorož
- Portorose, indeks, št. 22061240, izdala
Fakulteta za šport. gnq‑312780
Ravnjak Monika, Partizanska cesta
31, Radlje ob Dravi, spričevalo 8. razreda
OŠ Radlje ob Dravi, izdano leta 2009.
gnm‑312784
Rihtar Erazem, Malejeva 1, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Ketteja in Murna v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnz‑312821
Robnik Valerija, Ljubija 55, Mozirje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, št. V/168, izdano
leta 2000, izdano na ime Kovač Valerija.
gnl‑312785
Rot Ana Amber, Knezova 11, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Prežihovega
Voranca Ljubljana, izdano leta 2008.
gng‑312765
Rudović Ines, Vodnikova cesta 8,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
upravno-administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2007 in 2008. gno‑312732
Saje Milica, Zagrad 30, Otočec,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
srednje šole Novo mesto, izdano leta 1986
in 1987. gng‑312840
Saviozzi Ivnik Rebeka, Log 28/c, Hrastnik,
spričevalo o končani OŠ narodnega heroja
Rajka Hrastnik. gnm‑312834
Skok Eva, Rašiška 1, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razred OŠ Bežigrad,
izdano leta 2008 in 2009. gne‑312767
Suka Kaltrina, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Nove
Fužine v Ljubljani, izdano leta 2009.
gns‑312803
Šalamon Aleksandra, Drskovče 1,
Pivka, spričevalo 1.,2. in 3. letnika SGTŠ
Izola, izdano na ime Fatur Aleksandra.
gng‑312740
Šivic Marjana, Kamnik pod Krimom 102,
Preserje, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje šole za metalurgijo,
izdano leta 1980. gnr‑312829
Škodič
Liza,
Neubergerjeva
13,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnv‑312800
Štajer Katarina, Rimska cesta 16,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Poljane
v Ljubljani, izdano leta 2008. gno‑312832
Veldin Tomo, Slivna 2, Litija, indeks, št.
23081110, izdala Fakulteta za strojništvo.
gns‑312753
Velikonja Patrick, Dolenja Trebuša 33,
Slap ob Idrijci, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za strojništvo Škofja Loka, izdano leta
2009. gnt‑312777
Vičič Veronika, Štihova 4, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Bežigrad, izdano
leta 2008. gnd‑312768
Vidovič Anna, Pot za Bistrico 6, Domžale,
spričevalo 7. razreda OŠ Trnovo, izdano leta
2008. gnh‑312764
Viršček Maša, Pavšičeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2008.
gns‑312728
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Vodlak
Klemen,
Zgornje
Gorče,
Braslovče, spričevalo 7. razreda OŠ
Braslovče, izdano leta 2008. gni‑312838
Vodnik Vid, Ulica Juša Kozaka 28,
Ivančna Gorica, spričevalo 8. razred OŠ
Trnovo, izdano leta 2009. gnl‑312760
Vojinović Daniel, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda
Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha
v Ljubljani, izdano leta 2008 in 2009.
gnc‑312844
Zamernik Anamarija, Podvolovljek 26,
Luče, spričevalo 7. razreda OŠ Blaža Arniča,
izdano leta 2008. gnk‑312811
Zupančič Kristjan, Pod goro 8, Krško,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Sevnica,
št. IV/2206, izdano leta 2008. gnk‑312836
Živković Vesna, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja frizerska šola v Ljubljani, izdano
leta 2009. gnb‑312720

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta:
1732554, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št.
dokumenta: 1928374, tip dokumenta: 08AZK-01/07, št. dokumenta: 1997792, tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta:
1999000, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št.
dokumenta: 1964361, tip dokumenta: 08AZK-01/07, št. dokumenta: 1964370, tip
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta:
2022122, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št.
dokumenta: 2021017. Ob‑4003/10
Anželj Žiga, Cesta na Ježah 26/b,
Ljubljana - Polje, dijaško izkaznico, izdal
ŠC PET Ljubljana. gnn‑312783
Bevka Aleksander s.p., Breže 13, Ribnica,
potrdilo za voznika Lukić Radoslava, št.
006026/BGD56-2-6099/2008 z veljavnostjo
do 24. 8. 2009. gnq‑312805
Bosilj Dragutin, Grad nad Mariborom 64,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002318000, izdajatelj Cetis Celje.
gni‑312813
Cvijić Milivoj, Cesta Viktorja Svetina 8/b,
Jesenice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500016537000, izdajatelj Cetis Celje.
gnb‑312845
Debevec Jolanda, Brezovica pri Mirni 3a,
Mirna, študentsko izkaznico, št. 01007250,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gne‑312792
Elektro-prevozi Prah Jože s.p., Gornja
Prekopa 23A, Kostanjevica na Krki, hrvaško
dovolilnico, št. 0000359. gny‑312747
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500021708000, izdana na ime
Stojanovski Zoran. gnz‑312846
Gornik Dejan, Gornje Lepovče 32,
Ribnica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehniških strok v Ljubljani. gnu‑312726
Hočevar Marjetka, Skrovnik 10, Tržišče,
študentsko izkaznico, št. 01005024,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gng‑312715
Inke Transport - Ivan Ozmec s.p.,
Breznica 56, Žirovnica, potrdilo za voznika
tujca, št. 005513/BGD24-2-8918/2007,
izdano na ime Siniša Horvat pri Obrtno
podjetniški zbornici, z veljavnostjo od 1. 10.
2007 do 29. 9. 2008. gnf‑312816
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Inženirska zbornica Slovenije naslednje
neveljavne enotne žige in izkaznice
pooblaščenih inženirjev: Božidar Kostić,
univ. dipl. inž. grad., G-0961, Frančiška
Kostić, inž. gradb., G-1284, Miroslava
Zupančič, univ. dipl. inž. el., E-0741, Peter
Bradan, univ. dipl. inž. geod., Geo0221,
mag. Janez Grad, univ. dipl. inž. el., E-1471,
Igor Vidrih, univ. dipl. inž. el., E-0218, Miran
Seunig, univ. dipl. inž. el., E-0156, Vladimir
Ražem, univ. dipl. inž. str., S-0760, Danilo
Krajnc, univ. dipl. inž. el., E-0750, Mladen
Pejović, E-9320 in izkaznico pooblaščenega
inženirja: Matjaž Osojnik, univ. dipl. inž. str.,
S-0108. Ob-4115/10
Iskra Tadeja, Doljni Ajdovec 16 a,
Dvor, študentsko izkaznico, št. 01005130,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnd‑312718
Jojić Vladan, Zakot 51/c, Brežice, potrdilo
za voznika, št. 007656/MJ12-2-925/2009,
izdano leta 2009 pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije. gnh‑312793
Karanović Nenad, Gorjansko 69, Komen,
pomorsko knjižico, št. 000790. gnl‑312835
Kavazović Alma, Titova 87, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 19402891, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnt‑312827
Kogovšek Karmen, Potok 1, Godovič,
študentsko izkaznico, št. 01005139,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu‑312801
Kokot Barbara, Zgornji Duplek 52A,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 01098320,
izdala Pedagoška fakulteta. gnw‑312749
Koratur d.d., Perzonali 48, Prevalje,
izvod licence za vozilo MAN z reg. št. SG
ML 912. gny‑312797
Krajnc Karmen, Novinci 10, Vitomarci,
študentsko izkaznico, št. 37000717,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnc‑312769
Mestrans Stanislav Bunderšek s.p.,
Lunačkova ulica 008, Mirna, dovolilnica za
BIH, št. 1008486. gni‑312842
Mestrans Stanislav Bunderšek s.p.,
Lunačkova ulica 008, Mirna, dovolilnico
za Hrvaško, št. 519, 520, 521 in 522.
gnd‑312843
Mulev Samanta, Izlake 52, Izlake,
študentsko izkaznico, št. 20080224, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnw‑312849
Perko Špela, Sp. Duplje 105, Duplje,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdano pri Ministrstvu za šolstvo in šport,
izdano leta 2008. gne‑312742
Peterlič Miha, Štihova ulica 18, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19410281, izdala
Ekonomska fakulteta. gnf‑312766
Plesničar Sašo, Prešernova ulica 27,
Idrija, dijaško izkaznico, izdala Srednja
gradbena in geodetska šola v Ljubljani.
gno‑312807
Podbrežnik Maja, Nova ulica 18, Šentilj
v Slov. goricah, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdano pri Ministrstvu za
šolstvo in šport, leta 2009. gnx‑312848
Stančič Igor s.p., Cesta borcev 14, Koper
- Capodistria, licenco, št. 00685/004 za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vozilo Scania R500/3700 z reg. št. KP L9155. gns‑312778
Subotič Stiv, Pivška 3, Postojna, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500021229000,
izdajatelj Cetis Celje. gnj‑312737
Šintler Jan, Tacenska cesta 72a,
Ljubljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št.
19505719, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnf‑312791
Tramper d.o.o. Ilirska Bistrica, Doljni
Zemono 89 b, Ilirska Bistrica, dovolilnico za
BIH - tretje države, št. 1009367 z oznako
070/11. gny‑312772
Tramper d.o.o. Ilirska Bistrica, Doljni
Zemono 89 b, Ilirska Bistrica, dovolilnico za

BIH - tretje države, št. 1007333 z oznako
070/11. gnx‑312773
Tramper d.o.o. Ilirska Bistrica, Doljni
Zemono 89 b, Ilirska Bistrica, dovolilnico za
BIH - tretje države, št. 1009331 z oznako
070/11. gnw‑312774
Turk David s.p., Gaberje 2, Štanjel,
licence za vozilo Volvo FH 12, z reg. oznako
GO N1-041. gne‑312721
Turk David s.p., Gaberje 2, Štanjel, izvod
licence za vozilo Scania 113M, z reg. oznako
GO 77-35E. gny‑312722
Zelenković Milomir, 9. Korpus 14, Izola
- Isola, osebno delovno dovoljenje, št.
99289800709. gnt‑312727
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