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Javni razpisi
Ob-2130/11
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07,
71/08, 76/08, 118/08, 47/10 in 62/10 – ZUPJS), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list
RS, št. 96/10 in 4/11) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09) objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov
varovanja in krepitve zdravja
v letu 2011 in 2012
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja
in krepitve zdravja ter dejavnosti društev
bolnikov za leti 2011 in 2012, s ključnim
ciljem preprečevanja kroničnih bolezni in
izboljšanja zdravja prebivalcev Republike
Slovenije.
II. Predmet razpisa
Programi, ki so v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov,
niso predmet tega razpisa.
Strokovna srečanja, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci v celoti tržijo in investicijski projekti,
niso predmet tega javnega razpisa.
A. Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja dejavnikov tveganja
A1 – Programi zmanjševanja škodljive in
tvegane rabe alkohola
A2 – Programi zmanjševanja rabe tobaka
A3 – Programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane in gibanja za zdravje
A4 – Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh
A5 – Programi preprečevanja okužbe
z virusom HIV/AIDS
A6 – Programi krepitve duševnega
zdravja
A7 – Programi za promocijo zdravega
življenjskega sloga in obvladovanje dejavnikov tveganja za kronične bolezni in stanja
(srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak
in poškodbe)

B. Dejavnost društev bolnikov
Predmet razpisa je redna dejavnost
društev bolnikov, ki presega zgolj interese
članstva in vključuje preventivne in izobraževalne aktivnosti za ohranjanje in krepitev
zdravja.
III. Cilji in prednostna področja
A. Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja dejavnikov tveganja
A1 – Programi zmanjševanja škodljive in
tvegane rabe alkohola
Cilj razpisa je prispevati k zmanjševanju
tvegane in škodljive rabe alkohola skladno
s strateškimi usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, EU in nacionalnimi
usmeritvami.
Prednostna področja:
– obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje splošne javnosti in posameznih
skupin prebivalstva, posebej mladostnikov,
o posledicah škodljive in tvegane rabe alkohola;
– preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola z namenom zmanjševanja z alkoholom povezanih smrtnih primerov, telesnih
poškodb in materialne škode v cestnem
prometu;
– preprečevanje tveganega in škodljivega pitja v pivskih okoljih;
– povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite alkoholne politike in izmenjavi dobrih
praks;
– preprečevanje tvegane in škodljive
rabe alkohola pri odraslih na delovnem mestu in v lokalni skupnosti.
Strateške usmeritve:
Strategija Evropske unije za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola je
v slovenskem jeziku dostopna na spletnem
naslovu:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/com/2006/com2006_0625sl01.
pdf
Globalna strategija SZO za zmanjševanje škodljive rabe alkohola je dostopna na
http://www.who.int/substance_abuse/msbalcstragegy.pdf
Zaključki
I.
nacionalne
konference so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje: http://www.
mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski_slog/alkohol/prva_nacionalna_
konferenca_o_alkoholni_politiki/

A2 – programi zmanjševanja rabe tobaka
Cilj razpisa je:
– zagotoviti višjo stopnjo podpore pri uresničevanju zahtev Okvirne konvencije SZO
za nadzor nad tobakom (FCTC), izvajanju
nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU
na področju omejevanja uporabe tobačnih
izdelkov;
– preprečiti začetek kajenja pri posameznih skupinah prebivalstva, posebej pri mladih in doseganje večjega deleža posameznikov, ki bodo prenehali kaditi.
Prednostna področja:
– povezovanje nevladnih organizacij
za uresničevanje ciljev Okvirne konvencije
SZO za nadzor nad tobakom (FCTC) ter
v podporo izvajanju nacionalne in EU zakonodaje;
– preprečevanje začetka kajenja pri posameznih skupinah prebivalstva, še posebej
pri mladih;
– spodbujanje prenehanja kajenja pri posameznih skupinah prebivalstva, še posebej
med mladimi in v delovnem okolju;
Strateške usmeritve:
Okvirna
konvencija
je
v angleškem in slovenskem jeziku objavljena na spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/content?id=53778.
Sprejete
smernice Okvirne konvencije pa so v angleškem jeziku objavljene na: http://www.
who.int/fctc/guidelines/en/.
Vsi temeljni dokumenti na področju
omejevanja uporabe tobačnih izdelkov
so dostopni na spletni strani: http://www.
mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski_slog/tobak/temeljni_dokumenti/.
A3 – Programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane ter gibanja za zdravje
Cilj razpisa je:
– povečati delež populacije, ki se zdravo
in uravnoteženo prehranjuje in je telesno
dejavna;
– zmanjšati porast prekomerne hranjenosti in debelosti pri otrocih in mladostnikih.
Prednostna področja:
– osveščanje o pomenu vzdrževanja
zdrave telesne teže z zdravim načinom prehranjevanja in redno dnevno telesno dejavnostjo;
– programi za otroke in mladostnike
za spodbujanje praktičnih veščin in znanj
o zdravem prehranjevanju ter programi, ki
spodbujajo vsakodnevno gibanje;
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– povezovanje nevladnih organizacij in
drugih ustanov v podporo omejevanja trženja nezdravih izbir, predvsem otrokom in
mladostnikom.
Strateške usmeritve: priporočila Svetovne zdravstvene organizacije glede trženja
hrane in brezalkoholnih pijač otrokom; Set of
recommendations on the marketing of foods
and non-alcoholic beverages to children,
21. 5. 2010 (http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/index.html)
Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike je dostopna na: http://www.
mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Resolucija_o_nacionalnem_programu_prehr_pol.pdf.
Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 je dostopen na:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Nacionalni_
program_telesna_dejavnost_slo.pdf.
Smernice zdravega prehranjevanja v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah so dostopne na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/
mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/
Smernice_zdravega_prehranjevanja.pdf.
Smernice
zdravega
prehranjevanja delavcev v delavnih organizacijah so dostopne na: http://www.
mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjevanja_delevcev.pdf.
A4 – Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh
Cilj razpisa je:
– preprečiti
uživanje
prepovedanih
drog, predvsem pri mladostnikih;
– boljša informiranost o programih preprečevanja in zmanjševanja škode zaradi
uživanja prepovedanih drog ter programih
pomoči;
– podpreti različne pristope za ukrepanje
v zvezi z novimi vzorci uporabe drog.
Prednostna področja:
– ozaveščanje o škodi zaradi uživanja
prepovedanih drog v skupinah z večjim tveganjem;
– vzpodbujanje pozitivne samopodobe in
osebnostne rasti, predvsem mladostnikov;
– promocija in zagotavljanje oblik varnega prostočasnega življenja;
– oblikovanje in promocija novih pristopov, kot na primer svetovanje preko spleta,
za tiste, ki ne želijo poiskati pomoči v okviru
sistema zdravljenja odvisnih od drog;
– oblikovanje in promocija novih programov in modelov, ki so usmerjeni v prilagajanje svetovanja in psihosocialnih intervencij
novim vzorcem uporabe drog;
– povezovanje nevladnih organizacij in
drugih ustanov za promocijo in v podporo
izvajanju nacionalnega programa.
Strateške usmeritve:
Do sprejetja nove strategije na področju
prepovedanih drog so ključne usmeritve za
to področje še vedno usmeritve Nacionalnega programa na področju drog 2004 –
2009, ki je objavljen na spletni strani MZ:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Resolucija_o_
nacionalnem_programu_droge.pdf.
A5 – Programi promocije varne spolnosti in preprečevanja okužbe z virusom
HIV/AIDS
Cilj razpisa je:
– varnejša spolnost s poudarkom na preprečevanju spolno prenosljivih bolezni;
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– preprečiti okužbe z virusom HIV.
Prednostna področja:
– programi za varno spolnost pri mladih;
– programi za varnejšo spolnost pri moških, ki imajo spolne stike z moškimi.
Strateške usmeritve:
Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 2010–2015,
dostopna na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Strategija_HIV_310310web.pdf.
A6 – Programi krepitve duševnega
zdravja
Cilj razpisa je:
– krepitev duševnega zdravja;
– preprečevanje samomorilnosti.
Prednostna področja:
– promocija duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih izven izobraževalnega
okolja;
– ozaveščanje o problematiki samomora,
vključno z informiranjem o različnih oblikah
pomoči;
– programi varovanja duševnega zdravja
v lokalnem okolju.
Strateške usmeritve:
Dokument Svetovne zdravstvene organizacije Program krepitve duševnega
zdravja (»Prevention and Promotion in
Mental Health«) je dostopen v angleščini
na: http://www.who.int/mental_health/media/en/545.pdf.
A7 – Programi za promocijo zdravega
življenjskega sloga in obvladovanje dejavnikov tveganja za kronične bolezni in stanja
(srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak
in poškodbe)
Cilj razpisa je:
– krepitev zdravega življenjskega sloga;
– večja osveščenost posameznih skupin
prebivalstva o tveganju za kronične bolezni
in stanja.
Prednostna področja:
– promocija zdravega življenjskega sloga;
– informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o dejavnikih tveganja za razvoj kroničnih bolezni in stanj (srčno-žilnih bolezni,
sladkorne bolezni, raka in poškodb) z upoštevanjem neenakosti v zdravju.
Strateške usmeritve:
Nacionalni
program
za
obvladovanje sladkorne bolezni – strategija razvoja 2010-2020, s prilogo
Akcijskega načrta za obvladovanje sladkorne bolezni 2010–2011, je dostopen na:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/zakonodaja/NP_
diabetes/Nacionalni_program_obvladovanja_sladkorne_bolezni_210410.pdf.
Državni program obvladovanja raka
v Sloveniji 2010–2015 je dostopen na:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/
pageuploads/zakonodaja/strategije_2010/
Dr%C5%BEavni_program_obvladovanja_
raka_2010-2015.26. 2. 2010.pdf.
B. Dejavnost društva bolnikov
Cilj razpisa je krepitev dejavnosti društev bolnikov, ki presega zgolj interese
članstva in vključuje preventivne in izobraževalne aktivnosti za ohranjanje in krepitev
zdravja.
IV. Razpoložljiva sredstva, odstotek sofinanciranja in velikost projekta
V okviru tega javnega razpisa bo, za
sofinanciranje projektov za leti 2011 in
2012, skupaj na voljo znesek v višini
1.180.000,00 EUR.
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Sredstva so razporejena po sklopih:
Sklop

Prispevek MZ
v EUR

A. Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja dejavnikov tveganja

1.080.000,00

B. Dejavnost društva bolnikov

100.000,00

SKUPAJ

1.180.000,00

Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer sofinanciranje Ministrstva za
zdravje znaša največ 70%. Vsaj 30% se
mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega sofinanciranja.
Maksimalni zaprošeni znesek za sofinanciranje programov pod sklopom A je
60.000 EUR. Maksimalni zaprošeni znesek
za sofinanciranje dejavnosti društev bolnikov pod sklopom B je 10.000 EUR.
Sredstva za leto 2011 morajo izbrani
vlagatelji porabiti do 15. novembra 2011,
sredstva za leto 2012 pa do 15. novembra
2012, in sicer polovico v letu 2011 in polovico sredstev v letu 2012.
V. Splošni pogoji in zahteve za vse vlagatelje, ki se prijavljajo na razpis
Splošni pogoji in zahteve:
1. Prijavitelji so neprofitne pravne osebe,
ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim
pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu.
2. Vlagatelj prijavlja program, ki je skladen s predmetom razpisa.
3. Program se izvaja v Republiki Sloveniji.
4. Program je relevanten za nacionalno
raven.
5. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega
programa (predloži zadnje letno finančno in
vsebinsko poročilo o delu vlagatelja programa, ki ga je potrdil ustrezen organ društva,
ustanove, javnega zavoda ali zasebnega
zavoda).
6. Vlagatelj, ki je bil pogodbena stranka
ministrstva v preteklih letih, ima v celoti izpolnjene obveznosti do ministrstva.
7. Vlagatelj se z istim programom prijavi
le na en predmet javnega razpisa.
Programi, ki ne bodo izpolnjevali vseh
zgoraj navedenih splošnih pogojev, ne bodo
vključeni v ocenjevalni postopek.
VI. Merila za dodelitev sredstev za programe spodbujanja zdravega življenjskega
sloga in zmanjševanja dejavnikov tveganja
v sklopu A
Le prijavljeni projekti, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja,
bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih
meril za dodelitev sredstev:

Merila

Opis

1. Celovitost in trajnost
1.1. Usklajenost programa s cilji
razpisa

Ocena
0

1

3

5

ne
zadošča

zadošča

delno
ustreza

povsem
ustreza

45
– Ali so problemi in potrebe, ki jih
projekt obravnava pomembni
za uresničevanje ciljev razpisa?
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Opis

1.2. Usklajenost programa
s prednostnimi področji razpisa

– Ali je projekt pomemben za
doseganje prednostnih področij
razpisa?

1.3. Inovativnost in dodana vrednost

– Ali projekt izkazuje nove rešitve,
ki presegajo sedanjo prakso?

1.4. Trajnost rezultatov projekta

– Ali je predvideno (nakazano) kako
se bodo rezultati projekta ohranjali po
zaključku projekta?
– Ali je predvideno (nakazano) kako
se bodo rezultati projekta posredno ali
neposredno prenašali na ostale ciljne
skupine v prihodnosti?
– Ali je predvideno (nakazano) kako
se bodo rezultati projekta finančno
vzdrževali po zaključku projekta?

1.5 Skladnost s strategijami na
posameznih področjih (glej reference)

– Ali projekt izkazuje skladnost
s strategijami za posamezna
področja?

1.6. Prispevek k zmanjševanju
neenakosti v zdravju

– Ali je jasno definiran pristop
za zmanjševanje neenakosti
v projektnem predlogu in upošteva
socialni gradient?

1.7. Prispevek k enakosti spolov

– Ali projekt prispeva k enakosti
spolov?

1.8. Vključevanje uporabnikov

– Ali projekt načrtuje vključevanje
uporabnikov pri načrtovanju in
izvedbi?

1.9. Doseganje ciljnih skupin

– Kako projekt segmentira heterogeno
ciljno populacijo v manjše homogene
skupine na osnovi njihovih specifičnih
potreb?
– Kako projekt zagotavlja vključevanje
težje dostopnih ciljnih skupin?

2. Kakovost projektnega predloga in partnerstva
2.1. Projektna metodologija (cilji, ciljna
skupina, aktivnosti, učinki)

– Ali cilji projekta ustrezajo potrebam
vključenih ciljnih skupin?
– Ali načrtovane dejavnosti ustrezajo
ciljem?
– Ali bodo načrtovani rezultati (učinki)
dosegali zastavljene projektne cilje?

2.2. Jasni in konkretni kazalniki
rezultatov/učinkov

– Ali so predlagani specifični kazalniki
ustrezni za ta projekt?

2.3. Učinkovitost izbranega pristopa in
metodologije

– Ali sta predlagana metodologija
in aktivnosti dokazano učinkoviti?

2.4. Informiranje in obveščanje
javnosti

– Ali je jasno definiran načrt
informiranja in obveščanja?
– Ali vključuje različne medijske
kanale?
Ali obseg informiranja in obveščanja
zagotavlja maksimalno podporo
uresničevanju ciljev programa?

2.5. Terminski načrt projekta

– Ali je projekt glede na časovno
dinamiko dobro načrtovan?
– Ali je projekt mogoče končati
v predvidenem času?
– Ali si aktivnosti in »outputi«
časovno logično sledijo?

Ocena
0

1

3

5

ne
zadošča

zadošča

delno
ustreza

povsem
ustreza
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Opis

2.6. Kakovost partnerstva

– Ali so glede na obravnavane
probleme vključeni relevantni
partnerji?
– Ali vključeni partnerji prispevajo
k uresničevanju ciljev projekta?
– Ali projekt zagotavlja
prenos/izmenjavo znanj, metodologij,
izkušenj in dobrih praks med
partnerji?

2.7. Vrednotenje (evalvacija) projekta

– Opis izbranih evalvacijskih metod
(vrsta in ustreznost …) – Opis
vključevanja partnerjev in uporabnikov
v proces vrednotenja projekta
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– Ali je proračun primeren
in predstavlja dobro razmerje med
vrednostjo
in denarjem (proračun nasproti
načrtovanim učinkom/rezultatom)?
– Ali so vsi stroški potrebni, da bi
dosegli načrtovane cilje in rezultate?
– Ali obstajajo kakšni prekomerni
stroški znotraj stroškovnih kategorij
(če obstajajo, ali so opravičljivi)?

3.2. Tehnična in finančna sposobnost
prijavitelja in partnerjev

Ali imajo prijavitelj in partnerji ustrezne
izkušnje pri podobnih projektih?
– Ali imajo partnerji ustrezne
zmogljivosti (osebje) za
prevzem predlaganih vlog in izvajanje
načrtovanih dejavnosti?
– Ali so partnerji finančno sposobni
za izvedbo predvidenih aktivnosti?

3.3. Reference prijavitelja in partnerjev

– Ali so reference projektnega vodje
ustrezne?
– Ali so reference ostalih ključnih
sodelavcev na projektu ustrezne?

3.4. Vodenje in koordinacija

– Ali je razloženo, kako bodo partnerji
spremljali, usklajevali, nadzirali
in izvajali različne naloge?
– Ali so vsi partnerji vključeni
v odločanje?
– Ali so postopki administrativnega
in finančnega upravljanja razloženi
in ustrezni?

619

Ocena

3.Upravljanje projekta in proračuna
3.1. Razmerje med vložki in rezultati

Stran

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev.
Programi, ki pod merili 1.1., 1.2., 1.9. ali 2.6
ne dosežejo nobene točke, se izločijo iz
ocenjevanja. Programi, ki pri posameznem
sklopu meril za dodelitev sredstev ne bodo
dosegli zahtevanega praga 60%, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh sklopih
meril za dodelitev sredstev dosegli prag,
bodo sofinancirani glede na zbrane točke
do porabe sredstev.
VII. Merila, za dodelitev sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti društev bolnikov v sklopu B
Le prijavljeni projekti, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja,
bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih
meril za dodelitev sredstev:
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Opis

Ocena
0
1
ne zadošča zadošča

1. Vsebina redne dejavnosti

– Ali redna dejavnost društva presega
zgolj ozke interese članstva?
– Ali redna dejavnost vključuje
spodbujanje k ohranjanju in krepitvi
zdravja?
– Ali je dejavnost ustrezna glede na
obseg in trend javno-zdravstvenega
problema, ki ga ta obravnava?
2. Vključenost uporabnikov in
– Ali so uporabniki opredeljeni?
prostovoljcev
– Ali so uporabniki vključeni
v načrtovanje in izvedbo aktivnosti?
– Ali so prostovoljci vključeni med
izvajalce aktivnosti?
3. Vrednotenje (evalvacija) redne
– Ali so uporabljene evalvacijske
dejavnosti
metode primerne?
– Ali so izbrani merljivi kazalci kakovosti
primerni ter ali so izvajane aktivnosti
učinkovite?
4. Povezovanje s sorodnimi društvi
– Ali je prisotno povezovanje na
ali ustanovami na nacionalni in
mednarodni ravni?
mednarodni ravni
– Ali je prisotno povezovanje na
nacionalni ravni?
5. Prepoznavnost dejavnosti društva,
– Ali je vlagatelj prepoznan in
ustanove ali zasebnega zavoda med
uveljavljen med uporabniki in laično
uporabniki, laično in strokovno javnostjo javnostjo?
– Ali je vlagatelj prepoznan in
uveljavljen med strokovno javnostjo?

VIII. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Ministrstvo bo sofinanciralo najbolje
ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru
posameznega predmeta razpisa.
2. V primeru, da po ocenjevanju prispelih
programov ostane določen del sredstev pri
posameznem predmetu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti
ta nerazdeljena sredstva na ostale predmete razpisa.
3. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu PZ
2011–2012, ki je del razpisne dokumentacije.
IX. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PZ 2011–2012 »Prijava
na javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih
2011–2012«.
Razpisna dokumentacija (obrazec PZ
2011–2012, vzorec pogodbe s priloženim
CD-jem) je vlagateljem na voljo v glavni
pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak
delavnik, med 8. in 12. uro, oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz, v rubriki
Javni razpisi.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2010–2012, z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami,
b) podroben opis programa,
c) potrdilo o registraciji,
d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo, ki ga je potrdil ustrezni organ društva,
ustanove, javnega zavoda ali zasebnega
zavoda,
e) vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi
podatki vlagatelja, podpisan in opremljen
z žigom.

3
delno
ustreza

5
povsem
ustreza
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3. Obrazec PZ 2010–2012 in izpolnjen
vzorec pogodbe morata biti izpolnjena
v Wordovem urejevalniku besedil ('97 ali
novejši) in priložena v papirni in elektronski
obliki (CD ali 3.5« HD disketa DOS formata)
k prijavi na razpis.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani
obliki.
4. Za informacije v zvezi z razpisom
so prijaviteljem med 10. in 11. uro, vsak
dan, na voljo tel. 01/478-69-30 (Nika
Berlic) in elektronski naslov: nika.berlic@gov.si; 01/478-60-38 (Diana Valenčič) in
elektronski naslov: diana.valencic@gov.si;
ter tel. 01/478-68-71 (Petra Brinovec) in elektronski naslov: petra.brinovec@gov.si.
X. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo
pošljite, v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub
ljana, označeni z oznako »Ne odpiraj – javni
razpis PZ 2011–2012«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja.
Vsak posamezni program je potrebno
skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki
je predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 15. 4. 2011.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure
dne, 8. 4. 2011, v glavno pisarno Ministrstva
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispelih ali nepravilno
označenih vlog strokovna komisija ne bo
obravnavala in jih bo neodprte vrnila vlagateljem.
XI. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog
se bo pričelo 20. 4. 2011 in ne bo javno.
XII. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 60 dneh od dneva, ko
bo končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah
odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko
na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo
odločal minister.
Ministrstvo za zdravje
Št. 430-11/2011/3
Ob-2143/11
Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 126/07 in
48/09), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09 in 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06,
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 22/06, 61/06,
112/07, 9/11, v nadaljevanju: ZRRD), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010
(Uradni list RS, št. 3/06), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list
RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08
in 102/09), Odločbe Evropske komisije
o državni pomoči (št. N472/2006 – Slovenija, o programu tehnološkega razvoja,

z dne 17. 11. 2006) in Projekta »Micro and
Nano Technologies for a highly competitive European industry« (MNT-ERA.NET II),
št. 234989, Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana objavlja
3. javni razpis
za sofinanciranje
mednarodnih raziskovalnih projektov
v okviru iniciative
MNT-ERA.NET II
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Razpis se navezuje na mednarodni razpis iniciative MNT-ERA.NET II (v izvirniku:
»MNT-ERA.NET Transnational Call 2011«),
objavljen 13. 1. 2011, na spletni strani www.
mnt-era.net/call2011, z rokom za oddajo predprijave do 5. 4. 2011 in z rokom za
oddajo končne prijave do 29. 6. 2011 (v
nadaljevanju: mednarodni razpis).
Predmet 3. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II (v
nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih, aplikativnih,
tržno orientiranih raziskovalnih in razvojnih
projektov na področju mikro- in nano- tehnologij, vključno s proizvodnimi postopki in
tehnologijami. Razpis zajema naslednja tematska področja:
– Razvoj (multi)materialnih sistemov,
– Funkcionalizacija materialov,
– Pametni senzorski sistemi,
– Medicinski in zdravstveni pripomočki,
– Postopki optimizacije življenjske dobe
mikro- oziroma nanosistemov, ocena zanesljivosti, razvojne metode, integracijske
tehnologije.
Podrobnejši opis področij razpisa je objavljen na www.mnt-era.net/call2011.
3. Sodelujoče države/regije partnerice
V okviru tega razpisa sodelujejo organizacije sofinancerke iz naslednjih evropskih
regij in držav (v nadaljevanju: partnerice
sofinancerke): Avstrija, Valonija (Belgija),
Baskija (Španija), Finska, Francija, Midi
Pyrénées (Francija), Nemčija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska, Švica
in Turčija.
Vsaka partnerica sofinancerka sofinancira svoje nacionalne partnerje pri projektu
v skladu s svojimi nacionalnimi pravili in programi, ki lahko omejujejo tematska področja
razpisa, vrsto raziskav ali vrsto partnerjev pri
projektih. Informacije o tem dobite pri kontaktnih osebah partneric sofinancerk.
Seznam morebitnih drugih sodelujočih
partneric sofinancerk bo objavljen na www.
mnt-era.net/call2011.
4. Pogoji sodelovanja
Na ta javni razpis se lahko prijavijo slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni
dejavnosti, podrobneje opisanih v razpisni
dokumentaciji;
2. Vodja slovenskega dela projekta
mora izpolnjevati pogoje iz 29. člena ZRRD.
Kriteriji za izpolnjevanje pogojev so opredeljeni v Pravilniku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09);

Št.

22 / 25. 3. 2011 /

Stran

621

3. Vodja projekta in izvajalci morajo
imeti za izvajanje projektov proste kapacitete. Vodja projekta mora imeti najmanj 170
prostih raziskovalnih ur, razen direktorjev
javnih raziskovalnih zavodov, ostali raziskovalci pa najmanj 17;
4. Niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
5. Na dan 31.12. v letu pred objavo
javnega razpisa niso bili v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10,
106/10);
6. Ne prejemajo, niti niso v postopku
pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje;
7. Niso za isti namen, ki vsebuje elemente državne pomoči, že sofinancirani iz
javnih virov, oziroma skupna višina prejetih
sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila
s področja državnih pomoči;
8. Nimajo neporavnanih obveznosti
do države;
9. Projekt prijavijo v mednarodnem
konzorciju skupaj z vsaj še z enim partnerjem iz druge regije oziroma države, ki sodeluje v mednarodnem razpisu;
10. So svojo vlogo ustrezno vložile
na predprijavo mednarodnega razpisa (Preproposal);
11. So svojo vlogo ustrezno vložile na
končni mednarodni razpis (Full-proposal);
12. Prijavijo projekt, ki traja največ tri
leta.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse
splošne pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na www.mnt-era.net/call2011.
Zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli
od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen,
se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da
prijavitelj v vlogi navaja napačne ali neresnične podatke, se vloga zavrne. Če ministrstvo v fazi preverjanja ne ugotovi, da
so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni
ali neresnični in to ugotovi kadarkoli v času
izvajanja postopka javnega razpisa ali projekta ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega
zahteva vračilo sredstev v skladu z določili
pogodbe.
5. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II bodo na proračunski postavki 5694 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«, št. ukrepa:
3211-11-0018, predvidena skupna finančna
sredstva do 1.200.000,00 EUR.
Izbrane projekte bo ministrstvo sofinanciralo v višini največ 65 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer vsak projekt največ
v višini 110.000,00 EUR letno. Financiranje
se predvidoma zagotavlja za 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Višina
sredstev v posameznem letu je odvisna od
proračunskih zmožnosti.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2012, 2013, 2014 in 2015. Sred-
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stva za financiranje projektov bodo določena s pogodbo oziroma z aneksi k pogodbi,
skladno s proračunskimi zmožnostmi.
Predvideni rok začetka sofinanciranja je
1. 1. 2012. Rok trajanja izbranih projektov je
največ 36 mesecev (3 leta).
7. Upravičeni stroški in način sofinanciranja
Ministrstvo sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za
izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in
razvojnega. Podrobneje so upravičeni stroški in način financiranja opisani v razpisni
dokumentaciji.
8. Prijava projekta
Prijava projekta poteka v dveh obveznih
fazah:
1. faza: predprijava (Pre-proposal): pregled predprijav projektov,
2. faza: končna prijava (Full proposal):
preverjanje formalnih pogojev, strokovna
presoja in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in končna
prijava) sta obvezni za vsak projekt.
Podrobneje so postopek prijave in dokumenti, ki jih morata vsebovati popolna predprijava in končna prijava opisani v razpisni
dokumentaciji.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
ne bodo pravilno vložene ali pravilno označene, bodo zavržene.
8.1 Predprijava (Pre-proposal)
Popolna vloga predprijave projekta mora
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo, oddano na spletni naslov www.mntera.net/call2011.
Rok za oddajo internetne predprijave
projekta (Pre-proposal) je 5. 4. 2011 do
12. ure po bruseljskem času.
Predprijavo projekta odda koordinator
projekta.
8.2 Končna prijava (Full proposal)
Do končne prijave so upravičeni le konzorciji, ki so pravočasno in pravilno oddali predprijavo projekta.
Končna prijava poteka kot:
A) prijava na mednarodni razpis in
B) prijava na nacionalni razpis.
Rok za oddajo končne prijave projekta
(Full proposal) je 29. 6. 2011 do 12. ure po
bruseljskem času. Pravočasno jo je potrebno poslati na 2 naslova:
A) koordinator projekta v imenu celotnega konzorcija odda elektronsko prijavo
na mednarodni razpis preko ustrezno izpolnjenih obrazcev na spletni strani www.
mnt-era.net/call2011,
B) vodja slovenskega dela projekta odda
prijavo na nacionalni razpis ministrstvu.
Ustrezno označena popolna vloga končne
prijave projekta se šteje kot pravočasna, če
prispe v Glavno pisarno ministrstva na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
do izteka roka.
9. Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanciranje
9.1 Faza predprijave (Pre-proposal)
Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) in komisija
ministrstva pregledata predprijave projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni
partnerji, in pripravita mnenje o izpolnjevanju pogojev sodelovanja (pogoji nacionalnega in mednarodnega razpisa) o posamezni predprijavi projekta. Prijaviteljem bo
Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) posredoval

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
poročilo z nasveti za pripravo končne vloge
po elektronski pošti.
9.2 Faza končne prijave (Full-proposal)
Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog na nacionalni del
razpisa, v skladu z 222. členom Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zaradi predvidenega večjega števila prijav ne bo javno in bo potekalo
v prostorih ministrstva in sicer v roku 8 dni
po roku za oddajo končne prijave. Datumi in
druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog
bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mvzt.gov.si) ali vam jih posreduje
nacionalna kontaktna oseba.
Preverjanje pogojev sodelovanja
Pred začetkom ocenjevanja komisija
preveri ali vloga izpolnjuje pogoje iz točke
4 javnega razpisa.
Ocenjevanje
Vloge, ki bodo pravočasne, formalno popolne in bodo izpolnjevale vse pogoje, bodo
ocenili nacionalni in mednarodni strokovnjaki v skladu z določbami razpisa in razpisne
dokumentacije.
Merila
Relevantnost projekta; raziskovalna kakovost vsebine projekta; kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne skupine;
upravljavska zmožnost, uravnoteženost
projektne skupine in realističnost ciljev; izkoriščanje rezultatov projekta. Specifični
ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
9.3 Izbira
Na osnovi doseženih ocen nacionalnih/regionalnih delov projektov bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative
MNT-ERA.NET II (TCT) predlagal posamezni partnerici sofinancerki, katere projekte
naj sofinancira.
Ministrstvo bo sofinanciralo le najboljše
pozitivno ocenjene projekte do porabe sredstev, vendar le, če se partnerice sofinancerke projekta soglasno odločijo, da bodo
sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih.
O končni izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo s sklepom.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloča minister.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa glede sofinanciranja slovenskega dela projekta obveščeni v roku 30 dni
od dokončne odločitve Transnacionalnega
koordinacijskega odbora iniciative MNTERA.NET II (TCT) o financiranju projektov, predvidoma do konca leta 2011.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija z dodatnimi pojasnili se nahaja na spletni strani, www.mvzt.gov.si (javne objave/javni razpisi).
11. Dodatne informacije: več informacij
o mednarodnem razpisu je dostopnih na
www.mnt-era.net/call2011. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo
po tel. 01/478-46-24 (Doroteja Zlobec) ali po
elektronski pošti: doroteja.zlobec@gov.si,
v poslovnem času ministrstva.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 155/11
Ob-2163/11
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07

– ZSPDO, 109/08 in 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju
urejanja prostora in graditve objektov
v letu 2011
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nagradnih fondov uvedenih nagrad mednarodne in nacionalne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem,
izvajalcem in investitorjem ter drugim strokovnjakom za izjemne dosežke na področju
urejanja prostora in graditve objektov na
območju Republike Slovenije z namenom:
prispevati k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse, prispevati k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega
arhitekturnega, krajinskega in gradbenega
raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter
izvedbe, na mednarodni, državni in lokalni
ravni; uveljavljanje pomena vrednot prostora v družbi.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– Prejemniki sredstev so lahko društva,
zavodi, ustanove, zbornice, javni skladi.
– Pridobljena sredstva lahko porabniki
porabijo za financiranje nagradnega fonda.
– Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz prve alinee morajo
biti formalno uvedene. Vlogi na razpis je
potrebno predložiti dokazilo, da so nagrade
formalno uvedene in sicer splošni pravni
akt nosilca nagrade ali akt o ustanovitvi nagrade.
– Pogoj za pridobitev finančnih sredstev
je tudi, da mora biti fizična podelitev nagrad
izvedena najkasneje do enega leta od dne
objave javnega razpisa.
– Nagrade so lahko denarne ali nedenarne.
– Prejemniki nagrad za izjemne dosežke
so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci, drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne
skupnosti.
– Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni, so: objekti, drugi dosežki, življenjska
dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve
objektov).
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih
merilih:
(1) reference podeljevalca nagrad; (2)
pomen nagrade; (3) spremljajoče aktivnosti
ob dogodku podelitve nagrad.
Za uvrstitev med prejemnike sredstev
za sofinanciranje je treba zbrati najmanj 70
točk. Tisti, ki pri najmanj dveh merilih ne
bodo dosegli nobene točke, ne bodo upravičeni do sofinanciranja.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev za sofinanciranje in nagrajevanje, so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
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5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
25.000,00 EUR.
6. Način določanja deleža, ki ga prejme
posamezni prejemnik
Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja je možna do 50% celotne vrednosti
nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.
Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj,
čigar vloga na podlagi ocenitve doseže najmanj 70 točk (70% maksimalnega možnega
števila).
Če bo upravičencev do sofinanciranja
več kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih sredstev
znižal v sorazmerno enakem odstotku.
7. Obvezna vsebina vlog: obvezne sestavine vloge se nahajajo v prilogah k razpisni dokumentaciji in so: priloga A »Obrazec
vloge«, priloga B »Vzorec pogodbe«, obe
na vsaki strani podpisane in žigosane ter
priloga C »Dokazilo, da je nagrada formalno
uvedena«.
8. Predvideno obdobje porabe sredstev:
nagrade morajo biti fizično podeljene najkasneje do enega leta od dneva objave javnega razpisa, torej do 25. 3. 2012. Rok za
oddajo končnega poročila je en mesec po
podelitvi nagrade.
9. Rok za predložitev vlog: ne glede na
način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do
4. 4. 2011 do 11. ure.
10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki bo javno, bo potekalo
5. 4. 2011 s pričetkom ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
c. 21, Ljubljana, I. nadstropje.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem
redu predložitve oziroma dospetja.
11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis,
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mop.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Jeleni Torbica,
tel. 01/478-70-51, faks: 01/478-70-10, e-pošta: jelena.torbica@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 47800-5/2008
Ob-2087/11
Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
20, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Helena
Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Republika
Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Generalni se-

kretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je kompleks Vile Draga,
ki sestoji iz stanovanjske hiše na naslovu
Kidričeva 16, Bled. Objekt se nahaja na zemljišču parc. 1114/25 (njiva, v izmeri 33 m2,
stanovanjska stavba, v izmeri 121 m2 in
dvorišče, v izmeri 193 m2). Predmet prodaje so tudi naslednje nepremičnine: parc.
št. 877/14 (park, v izmeri 43 m2), parc.
št. 1114/30 (neplodno, v izmeri 229 m2),
parc. št. 1114/31 (neplodno, v izmeri 89 m2),
del katere v naravi predstavlja lokalno cesto
z oznako LC 012071, parc. št. 1114/32 (pot,
v izmeri 15 m2), parc. št. 1114/34 (park,
v izmeri 393 m2), parc. št. 1114/36 (park,
v izmeri 2703 m2), parc. št. 1114/37 (park,
v izmeri 625 m2) in parc. št. 1114/39 (pot,
v izmeri 16 m2), vse k.o. Želeče.
Stanovanjska hiša je bila v osnovi zgrajena leta 1932. Obnova strehe, fasade, oken,
instalacij ter tlakov je bila izdelana leta 1993.
Objekt je delno podkleten, pritličje je nad
nivojem terena. Dostop v klet je samo z zunanje strani objekta. Konstrukcija objekta je
iz masivnih zidov. Medetažne konstrukcije
so lesene. Dostop med pritličjem in nadstropjem je po lesenih stopnicah. Strešna konstrukcija je lesena večkapnica in krita z opečnim strešnikom. Fasada je toplotno izolirana
in izdelana z zaključnim ometom. Zunanje
okenske police so iz pločevine. Kleparski
deli so iz bakrene pločevine. Nad vhodom
je izdelana nadstrešnica. Nad predprostorom vhoda v pritličju je terasa v nadstropju.
Stene so ometane in slikane, v sanitarijah
obložene s keramiko in ploščami naravnega
kamna. Stropi so ometani in slikani. V prostorih pritličja, jedilnice, kuhinje, hodnika je
obloga z dekorativnim stropom. Okna so
lesena dvojna, v dnevnem prostoru so zastekljena z izolacijskim steklom. Notranje
okenske police so lesene. Vrata so lesena.
Mizarski izdelki so opleskani. Tlak v sanitarnih prostorih je keramika, delno parket in
tekstilne obloge. Na zahodni strani objekta
je terasa na kovinski konstrukciji z lesenim
tlakom. Ogrevanje prostorov je s centralnim
kaminom v pritličju in električnimi oljnimi radiatorji s termostati v posameznih prostorih.
Opremljenost z instalacijami je elektro instalacija za luč in moč, telefonska instalacija,
strelovod, vodovodna instalacija z lokalno
pripravo vode z električnimi bojlerji.
V objektu so naslednji prostori: v kleti so
pomožni prostori, v pritličju je predprostor,
vhod z jedilnico, dnevna soba, loža, hodnik,
kabinet, WC, shramba in kuhinja, v nadstropju je hodnik, tri spalnice in kopalnica.
Površina objekta je 210,06 m2.
Širše območje zemljišča je parkovni
gozd, v katerem je dovoljena samo sanitarna sečnja. Obravnavana nepremičnina se
nahaja na južni strani Blejskega jezera, od
jezera je oddaljena cca 80 m.
Vila Draga se prodaja po načelu videno –
kupljeno. Objekt je zaseden z najemnikom,
ki ima predkupno pravico in se mu najemno
razmerje izteče 17. 5. 2011. Po spremembi
lastninske pravice vstopi kupec v pravice in
obveznosti najemodajalca.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe po metodi javne dražbe.
4. Predkupna pravica:
Na nepremičninah obstajajo predkupne
pravice, in sicer:
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– na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37,
1114/39, vse k.o. Želeče, obstaja zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – pop., v nadaljevanju: ZUreP-1) in
2. členu Odloka o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list RS, št. 58/07). Občina
Bled je izdala potrdilo, št. 3501-493/2010
z dne 15. 10. 2010, iz katerega izhaja, da
ne uveljavlja predkupne pravice v skladu
z ZUreP-1;
– na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37,
1114/39, vse k.o. Želeče, obstaja predkupna
pravica po Zakonu o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93, 13/98, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10,
v nadaljevanju: ZG) in Zakonu o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – UPB1,
v nadaljevanju: ZKZ);
– na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37,
1114/39, vse k.o. Želeče, obstaja pogodbena predkupna pravica na podlagi aneksa
št. 2 k pogodbi o najemu Vile Draga z dne
1. 2. 2011.
Parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36,
1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče (v nadaljevanju: kompleks Vile Draga), se na javni
dražbi prodajajo kot celota, s tem, da cena
za parc. št. 1114/25, k.o. Želeče, ki je delno
stavbno in delno gozdno zemljišče, na kateri
stoji objekt, predstavlja 80% najvišje ponujene cene, cena za parc. št. 877/14, 1114/30,
1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37,
1114/39, vse k.o. Želeče, pa predstavlja 20%
najvišje ponujene cene.
Prodajalec bo za parc. št. 1114/25, k.o.
Želeče (delno stavbno in delno gozdno zemljišče), na kateri stoji objekt, za katerega
je izdano potrdilo, da ima uporabno dovoljenje), sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni po zaključeni
javni dražbi in prejemu izjave pogodbenega predkupnega upravičenca. Pogodbeni predkupni upravičenec mora v roku 30 dni
po prejemu obvestila o nameravani prodaji
izjaviti, ali uveljavlja svojo predkupno pravico ter hkrati z izjavo, da kupuje predmet
prodaje plačati tudi varščino v višini 10%
izklicne cene, ki se zadrži, če kupnine ne
plača v določenem roku.
Prodajalec bo za parc. št. 877/14,
1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36,
1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče (delno
stavbna in delno gozdna oziroma gozdna
zemljišča), sklenil prodajno pogodbo v roku
15 dni po izteku roka za sprejem ponudbe
v skladu z ZG in ZKZ.
Za gozdna zemljišča bo moral najugodnejši dražitelj sprejeti ponudbo v skladu
z določili ZG in ZKZ pred Upravno enoto
Radovljica, in sicer pred podpisom prodajne pogodbe za parc. št. 1114/25, k.o.
Želeče (delno stavbno in delno gozdno zemljišče, na katerem stoji objekt). Kolikor
najugodnejši dražitelj ponudbe ne bo sprejel, bo izgubil vplačano varščino. Kolikor se
bo pojavil zakoniti predkupni upravičenec
za gozdno zemljišče, bo prodajalec, v skladu z določili ZG in ZKZ, sklenil za gozdna
zemljišča pogodbo z zakonitim predkupnim
upravičencem, najugodnejšemu dražitelju
pa bo vrnjen sorazmerni del vplačane varščine (20%). Gozdna zemljišča se prodajo zakonitemu predkupnemu upravičencu,
skladno z določili ZG in ZKZ, in sicer po
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ceni, ki predstavlja 20% najvišje skupne
ponudbene cene za predmet prodaje, dosežene na javni dražbi.
V primeru, da zaradi uveljavljanja zakonite predkupne pravice kupec objekta (parc.
št. 1114/25, k.o. Želeče) ne bo hkrati tudi
kupec ostalih nepremičnin v kompleksu Vile
Draga, je sestavni del prodajne pogodbe
za prodajo nepremičnin parc. št. 877/14,
1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34,
1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče,
tudi podelitev brezplačne stvarne služnosti za hojo in vožnjo z vsemi vozili v korist
vsakokratnega lastnika nepremičnine parc.
št. 1114/25, k.o. Želeče, in v breme vsakokratnega lastnika parc. št. 1114/30, 1114/31,
1114/32, 1114/39, vse k.o. Želeče. Kupec
mora pred izdajo zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastninske pravice overiti svoj
podpis na zemljiškoknjižnem dovoljenju za
vpis služnostne pravice, predložiti potrdilo
o plačilu celotne kupnine in davka na promet
z nepremičninami.
5. Izklicna cena: za nepremičnino,
ki je predmet prodaje, je izklicna cena
750.000,00 EUR, najnižji znesek višanja
kupnine je 10.000,00 EUR. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki
ga plača kupec.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi
pogodbe na račun št. 01100-6300109972,
odprt pri BS (imetnik Izvrševanje proračuna RS), sklic 18 15113-720001-89221102.
Pogodbeni predkupni upravičenec mora
hkrati z izjavo o uveljavljanju predkupne
pravice plačati tudi varščino v višini 10%
izklicne cene, ki se zadrži, če ne plača kupnine v roku. Plačana varščina se všteje
v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec bo
poleg ponujene kupnine dolžan plačati še
pripadajoči davek, stroške notarske overitve
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe, plačilu kupnine in vknjižbi v zemljiško
knjigo. V primeru, da kupnina ni plačana
v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za
razdrto.
8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 15. 4. 2011, ob 11. uri, na naslovu
prodajalca: Gregorčičeva 20, 1000 Ljub
ljana, sejna soba št. 109 – 2. nadstropje.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Sodelovanje na javni dražbi je možno
po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti
v glavno pisarno na Generalni sekretariat
Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Za javno dražbo- Vila Draga«,
najkasneje do 14. 4. 2011, do 12. ure, prijave prispele po pošti pa morajo biti oddane
najkasneje 13. 4. 2011.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine);
– potrdilo o plačani varščini s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine;
– pooblastilo, ki se mora nanašati
na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti v primeru, če se v imenu ponudnika
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javne dražbe udeleži pooblaščenec, podpis
pooblastitelja overjen pri notarju;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da
se prijavi pravna oseba;
– kopijo osebnega dokumenta (potni list
ali osebna izkaznica), zaradi identifikacije
dražitelja oziroma njegovega pooblaščenca;
– parafirana in podpisana vzorca prodajnih pogodb.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
Ponudba veže dražitelja do zaključka
dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
10. Varščina
Dražitelji
morajo
najkasneje
do
14. 4. 2011, do 12. ure, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, na račun
št. 01100-6300109972, odprt pri BS (imetnik Izvrševanje proračuna RS), sklic 18
15113-720001-89221102, s pripisom »Javna dražba – Vila Draga št. 47800-5/2008«.
Najuspešnejšemu dražitelju se varščina
všteje v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi, se varščina vrne
brezobrestno v roku 15 dni po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice.
Kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše
pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača
kupnine v roku 30 dni po podpisu pogodbe,
se vplačana varščina zadrži.
11. Dodatne informacije
Zaprosila za podrobnejše informacije
v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z javno dražbo se lahko naslovi na elektronski
naslov gp.gs@gov.si.
Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša,
tel. 01/478-15-73.
12. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnina je na prodaja po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika v postopku
prodaje Vile Draga.
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi postopek prodaje
(sprejem ponudbe za gozdna zemljišča po
ZG in ZKZ ne pomeni sklenitve pravnega
posla), pri čemer se ponudnikom povrne
stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom, je izključena. Najugodnejši
dražitelj nima do prodajalca nobenih pravic
in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve
pogodbe, če je bila pri tem upoštevana zakonska predkupna pravica v skladu z ZG in
ZKZ in pogodbena predkupna pravica.
Generalni sekretariat Vlade RS
Ob-2103/11
Slovenski regionalno razvojni sklad (v
nadaljevanju: Sklad) na podlagi 11. člena
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
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naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, ZSRR-2),
ter Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11), Splošnih
pogojev poslovanja Sklada z dne 23. 7. 2009
(v nadaljevanju: Splošni pogoji), Poslovnega
in finančnega načrta Sklada za leti 2010 in
2011, in sicer postavk za leto 2011 ter
– 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 EU št. 214 z dne 9. 8. 2008), Uredbe
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in
17/09),
– Uredbe komisije (ES), št. 1857/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki
se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih pro
izvodov in o spremembi Uredbe (ES),
št. 70/2001 (UL. L, št. 358 z dne 16. 12.
2006, str. 3-21) (v nadaljevanju: Uredba za
skupinske izjeme),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L EU, št. 379/2006), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev projektom
na območju avtohtonih
narodnih skupnosti za leto 2011
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Sklada,
in sicer za namene:
– A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu,
– B – projekti podjetništva,
– A2 – projekti kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti,
– ter C – pripravljalna dela in vlaganja
v javno infrastrukturo.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je 2.300.000,00 EUR, od tega
2.000.000,00 EUR ugodnih posojil ter
300.000,00 EUR nepovratnih sredstev in
sicer:
Razpisana sredstva (v EUR)
Namen

Posojilo
A1
B in A2
C
SKUPAJ

Območje italijanske narodnostne
skupnosti

Skupna sredstva
Nepovratna
sredstva

Posojilo

Območje madžarske narodnostne
skupnosti

Nepovratna
sredstva

Posojilo

Nepovratna
sredstva

2.000.000,00

209.100,00

600.000,00

14.100,00

1.400.000,00

195.000,00

0,00

90.900,00

0,00

75.900,00

0,00

15.000,00

2.000.000,00

300.000,00

600.000,00

90.000,00

1.400.000,00

210.000,00

Pri namenih A1, B ter A2 se sredstva po
javnemu razpisu dodelijo v kombinaciji ugodnega posojila ter nepovratnih sredstev, pri
namenu C pa v obliki nepovratnih sredstev.
3. Upravičena območja, na katerih imajo vlagatelji pravico izvajati projekt so na
slednja:
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Na narodnostno mešanih območjih z madžarsko narodnostno
skupnostjo v naslednjih naseljih

Na narodnostno mešanih območjih z italijansko narodnostno
skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih:

– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/
Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló,
Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/
Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/
Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég,
Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/
Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/
Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos,
Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince
marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/
Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/
Kót in
– v Občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

– v Občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,
– v Občini Koper: Ankaran/ Ancarano, Barizoni/ Barisoni, Bertoki/
Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/
Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/
Capodistria (mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val-marin,
Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
– v Občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose, Lucija/
Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole,
Parecag/ Parezzago, Dragonja.

4. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči.
II. Splošni pogoji dodeljevanja
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do
sredstev so: velika (razen pri namenu A1),
srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer:
– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani
z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3
s spr. in dop),
– zadruge ter zadružne zveze po Zakonu
o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 UPB2
s spr. in dop.) ter
– kmetijska gospodarstva (Kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo in so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik)
– v primeru namena A1 in A2,
ki dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji in projekt izvajajo na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, ki so navedena
v točki 3. poglavja I. tega razpisa.
Velika podjetja, ki pri namenu A2 lahko
kandidirajo so le tista velika podjetja, z manj
kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio EUR prometa.
2. Vlagatelji se morajo pri namenu A2
ukvarjati s predelavo, trženjem kmetijskih
proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,
in/ali dopolnilnimi dejavnostmi. Kolikor pa
gre za dopolnilno dejavnost na kmetijskem
gospodarstvu pri namenu A2, morajo vlagatelji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno
zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 s spr. in
dop.) ter dejavnost opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 5 let po zaključenem
projektu.
3. Vlagatelji projekta in upravičenci do
sredstev v primeru namena C so razvojne institucije, ki so registrirane na območju
avtohtonih narodnih skupnosti, če je njihov
namen ustvarjanje gospodarske osnove za
avtohtoni narodni skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelji), ki bodo pripravile razvojno
dokumentacijo za projekt oziroma ki le-tega
izvajajo na narodnostno mešanih območjih,

ki so navedena v točki 3. poglavja I. tega
razpisa.
4. Za opredelitev velikosti vlagateljev
se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo
členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU
L št. 214, z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju:
Priloga I), in sicer so število zaposlenih in
najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeča:
– V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
– V kategoriji MSP se majhno podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
– V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
Ob tem Sklad opozarja na 6. člen Priloge
I, ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima
partnerska ali povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi
računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih
zaključnih računov podjetja, v katerega je
podjetje vključeno za namene konsolidacije,
če ti obstajajo.
Dodatna pojasnila vlagateljem glede
opredelitve velikosti podjetja so v posameznem Povabilu k oddaji vloge.
III. Posebni pogoji dodeljevanja
1. Vlagatelj mora predložiti zahtevo za
dodelitev sredstev na obrazcu, vrste ANS
s pripadajočimi prilogami in dokazili (navedene so v V. poglavju tega razpisa in na
posameznem obrazcu za prijavo, ki je del
razpisne dokumentacije), glede na ustrezno
vrsto projekta, ki ga vlagatelj prijavlja, in sicer v primeru:
– namena A1 – na obrazcu ANS – A1,
namenov B in A2 – na obrazcu ANS – B /
A2, namena C – na obrazcu ANS – C.
Vsa dokazila se morajo glasiti na
vlagatelja in prijavljeni projekt. Vloge morajo
biti v slovenskem jeziku, finančni zahtevek
prikazan v skupni evropski valuti (EUR).

2. Vlagatelj mora k vlogi priložiti ustrezno
investicijsko dokumentacijo opredeljeno pri
posameznem namenu investiranja.
3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati
zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena
sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno investicijsko dokumentacijo o projektu.
4. Nameni dodeljevanja sredstev, upravičeni in neupravičeni stroški ter dodatni
pogoji v okviru posameznih namenov investiranj so:
4.1. Namen A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu
4.1.1. Sklopa področij, na katere se lahko nanašajo projekti
– Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v gradnjo, nakup ali posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in
opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotnega projekta;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in
nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev steklenjakov,
rastlinjakov, plastenjakov, tunelov in toplih
gred, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
– Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za
nadzorovano pašo domačih živali in obor
za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo na
kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v zasebni lasti, če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za
najmanj 25%.
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4.1.2. Upravičeni in neupravičeni stroški
za namen A1
Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namen A1 lahko nastajajo po datumu izdaje pozitivnega Sklepa Sklada o odobritvi
sredstev in so:
Kolikor je bil projekt pred tem že začet, le-ta ni več upravičen do pomoči. Za začetek projekta se upošteva datum, ko je bila
sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu.
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega počutja živali, temelječega na zakonodaji
Skupnosti;
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
– stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke…);
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam in
gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja
gnojišč in gnojnih jam);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% celotnega projekta, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotnega projekta.
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih
trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči
…);
– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali tople grede s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat,
ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažnih del, materiala za drenažo, opreme za namakanje in namakalnih del, če
tovrstna naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup patentov in licenc …);
– nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, ki ne sme biti predhodno že sofinancirana s strani javnih virov (države, EU,
lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru
nakupa rabljene opreme in/ali kmetijske mehanizacije je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že
prejetih pomočeh. Rabljena kmetijska mehanizacija in/ali oprema je lahko stara največ 10 let.
Neupravičeni stroški za namen A1 so:
– davki, razne takse in režijski stroški; davek na dodano vrednost ter drugi davki ter dajatve; zavarovanja; refinanciranje obresti in
nadomeščanje starih posojil; že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; preproste naložbe za nadomestitev;
za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode; drenažna dela ali oprema za namakanje
in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%; nakup živali in samostojen
nakupa kmetijskih zemljišč; nakup in zasaditev enoletnih rastlin; stroški nadzora; investicije v naložbe trgovine; nakup proizvodnih
pravic.
4.1.3. Dodatni pogoji za namen A1
a) S projektom mora vlagatelj prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora
biti razvidno iz vloge in opisa projekta ali
poslovnega načrta oziroma investicijskega
programa.
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali, kar mora
biti razvidno iz vloge na javni razpis.
Pomoč se lahko dodeli, če se s tem upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
b) Vlagatelj mora imeti za investicijo izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo ter mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ju pripravi za to pristojna strokovna institucija (kmetijsko svetovalna služba, načeloma lokalno pristojna). Vlagatelj v ta namen predloži:
– opis projekta v primeru investicijskih
projektov z upravičeno vrednostjo do vključno 50.000,00 EUR (brez DDV),
– poslovni načrt v primeru investicijskih projektov z upravičeno vrednostjo nad
50.000,00 EUR do vključno 500.000,00 EUR
(brez DDV),
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– oziroma investicijski program v primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad
500.000,00 EUR (brez DDV).
c) Projekt mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti oziroma mora vlagatelj po zaključku investicije izpolnjevati novo
uvedeni standard za dobro počutje živali.
d) Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5
glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja,
kar mora biti razvidno iz opisa projekta,
poslovnega načrta oziroma investicijskega
programa.
e) Kadar je vlagatelj kmetija, mora biti
nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik ali
solastnik oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu.
f) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju ribištva, ribogojstva
in na področju proizvodnje proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kot je določeno v Uredbi Komisije (ES).
Ostala določila glede neupravičenosti
vlagatelja do spodbud so navedena v točki
10. v nadaljevanju tega poglavja.
4.2. Namena B in A2 – projekti podjetništva in projekti kmetijske predelave trženja
in dopolnilnih dejavnosti
4.2.1. Nameni dodeljevanja sredstev:
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki in
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
4.2.2. Upravičeni in neupravičeni stroški
projekta (brez DDV) za namena B in A2.
Upravičeni stroški lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis in zajemajo pri:

Upravičeni stroški za namena B in A2 so:
velikih podjetjih
mikro, malih in srednje velikih podjetjih
nakup nepremičnin, tj. objektov s pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov
gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela, rušitvena dela, zidarska dela, obrtniška dela, ipd. ter stroški nadzora, ki so lahko do
največ vključno 1% vrednosti upravičenih gradbenih del) in komunalno ter infrastrukturno urejanje zemljišč. Pri posameznih gradbenih in
obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža.
nakup strojev in opreme (z montažo ter prevozom)
/
stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50% dejanskih stroškov),
kolikor so izvedeni s strani zunanjih izvajalcev in so povezani
z začetnim projektom
nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja) do
do 50% upravičenih stroškov celotnega projekta
100% upravičenih stroškov celotnega projekta
Nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova.
Nabavljena osnovna sredstva, tj. stroji in oprema, so lahko rabljena,
vendar ne starejša več kot 5 let. V primeru, da gre za nakup
rabljenih strojev ali opreme, mora prodajalec podati izjavo, da
slednji v preteklih petih letih niso bili kupljeni s pomočjo nepovratnih
sredstev ali javnih virov.
V primeru prevzema je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo, dodeljeno še pred nakupom, odšteti
od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa.
Neupravičeni stroški za namena B in A2 so:
– nakup transportne opreme (premično premoženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta; stroški nakupa
osebnih vozil; stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev; stroški tekočega poslovanja; stroški priprave razpisne
dokumentacije, prijave na javni razpis oziroma investicijske dokumentacije za prijavo vloge na ta razpis in vlaganja za zasebno rabo.
Sredstva po javnem razpisu tudi niso namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil.
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4.2.3 Dodatno za namena B in A2 – projekti podjetništva in projekti kmetijske predelave trženja in dopolnilnih dejav.:
a) Velikemu podjetju je mogoče sredstva
dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi
izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:
– povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez prejete državne pomoči
ne bi mogel izpeljati na območju Republike
Slovenije.
b) Vlagatelj mora z odobrenim projektom
2 leti po njegovem zaključku:
– za 5% povečati število zaposlenih oziroma za najmanj 1 zaposlenega ali ohraniti
število zaposlenih ob bistvenem povečanju
vlagateljeve konkurenčnosti in izboljšanju
tehnološkega procesa,
– ter poskušati doseči 3% povečanje kosmatega donosa od poslovanja in dodane
vrednosti na zaposlenega.
V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih rezultatov, je vlagatelj dolžan Skladu predložiti pisno obrazložitev vzrokov odstopanj.
c) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropskih skupnosti oziroma
v primeru namena B do spodbud tudi na
področju investicij v dejavnosti kmetijstva
(pridelave, predelave ter trženja kmetijskih
proizvodov) in proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
ter področjih ribištva ter ribogojstva, jeklarstva, premogovništva, železarstva, ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken ter plutastih izdelkov (kode 4502, 4503 in 4504);
– deluje na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine
kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od
pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje,
ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in pro
izvode in če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na pridelovalce;
– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na
izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
Ostala določila glede neupravičenosti
vlagatelja do spodbud so navedena v točki
10. v nadaljevanju tega poglavja.
4.3. Namen C – pripravljalna dela in vlaganja v javno infrastrukturo
4.3.1. Nameni dodeljevanja sredstev oziroma sklopi naložb:
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone, in sicer nakup zemljišča in
komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske
aktivnosti.
– Priprava razvojne dokumentacije za
pripravo projektov gospodarske, turistične
in podjetniške infrastrukture.
4.3.2. Upravičeni in neupravičeni stroški
projekta (brez DDV) za namen C.

Št.

22 / 25. 3. 2011 /

Stran

629

Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namen C lahko nastajajo po 1. 1. 2011
in so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa
zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne
dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške
infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena.
Neupravičeni stroški za namen C so:
– strošek davka na dodano vrednost, nakup objektov ter opreme z oziroma ki je pod
leasingom, stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev.
4.3.3. Dodatno za namen C – pripravljalna dela in vlaganja v javno infrastrukturo:
a) Kolikor se projekt nanaša na investicijo v cono, mora biti le-ta to na območju,
ki je določeno s prostorskim izvedbenim
aktom – zazidalnim, ureditvenim ali lokacijskim načrtom za predmetno cono, in je
hkrati namenjeno izključno poslovnim dejavnostim.
b) Kolikor se projekt nanaša na investicijo v izdelavo študije ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove,
mora vlagatelj izdelano študijo ali projektno
zasnovo predložiti v pregled pristojni strokovni instituciji oziroma recenzentu, ki izda
mnenje o ustreznosti študije ali projektne
zasnove. Recenzent mora biti izven regije
in ne sme biti interesno povezan z vlagateljem oziroma razvojno institucijo, ki nimajo
sedeža v na območju avtohtonih narodnih
skupnosti. Glede na to so lahko primerni
rezecenti slednji:
– RRA-ji (svetovalci na RRA-jih, ki sodelujejo pri pripravi različnih razvojnih programov) iz drugih regij, kakor je vlagatelj,
– drugi podjetniški svetovalci po seznamu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), ki imajo
sedež v drugih regijah.
Stroške pregleda izdelane študije ali
projektne zasnove krije upravičenec. Hkrati
mora biti izvedbeni projekt, ki bo nastal iz
financirane študije ali projektne zasnove, če
bo pokazala, da je izvedbeni projekt smiseln oziroma upravičen, izveden najkasneje
v obdobju 3 let po izdelani študiji ali projektni
zasnovi, za kar se vlagatelj zaveže že ob
prijavi projekta v izdelavo študije ali projektne zasnove na javni razpis. V nasprotnem
primeru bo moral upravičenec vrniti dodeljena sredstva. O morebitnih izjemah bo odločal Nadzorni svet Sklada (npr.: študije ali
projektne zasnove pokažejo smiselnost oziroma upravičenost izvedbe, virov za izvedbo
projekta pa ni).
V primeru negativne recenzije bo moral
upravičenec v roku, ki ga bo določil Sklad,
dopolniti oziroma izboljšati študijo ali projektno zasnovo in zanjo ponovno pridobiti
pozitivno mnenje o ustreznosti le-te. V nasprotnem primeru bo moral upravičenec vrniti dodeljena sredstva.
c) Vlagatelj mora z odobrenim projektom
2 leti po njegovem zaključku prispevati vsaj
k enemu izmed navedenih ciljev: izboljšanje
komunalne infrastrukture, izboljšanje lokalne
ali regionalne javne infrastrukture, boljša kvaliteta bivanja, večji poudarek skrbi za okolje
in/ali pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.
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d) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki
posluje v sektorju (po pravilu de minimis za
gospodarstvo):
– ribištva in ribogojstva,
– primarne kmetijske pridelave iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi,
– predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov, kolikor je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na proizvajalce,
– pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana
z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo,
– pomoči, pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
– premogovništva,
– podjetja, ki so po pravilu »de minimis« v zadnjih treh letih, vključno s pričakovano pomočjo po tem razpisu, pridobila
več kot 200.000 EUR (podjetja, ki delujejo na področju cestnoprometnem sektorju
100.000 EUR).
Ostala določila glede neupravičenosti
vlagatelja do spodbud so navedena v točki
10. v nadaljevanju tega poglavja.
5. Financirani investicijski projekti oziroma upravičeni stroški v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo
pri pravnih osebah in s.p.-jih:
– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo,
– izvesti oziroma kupiti od tretje osebe
po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti
več kot 25% kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne
pravice morajo biti manjše od 25%). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen
v primerih, ko gre za nakup med sorodniki
prvega, drugega in tretjega dednega reda
ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.ja in ali med lastnikom gospodarske družbe
in gospodarsko družbo.
– ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku
projekta za velika podjetja, oziroma vsaj
3 leta za majhna in srednja podjetja,
– nematerialne naložbe se morajo (pri
namenih B in A2) uporabljati izključno
v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, in morajo ostati vsaj pet let
v velikem podjetju in tri leta v malem ali
srednjem podjetju.
Za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot fizična oseba se upoštevata 2.
in tretje alinea iz te točke, pri namenu C pa
navedena določila veljajo le za upravičene
stroške v osnovna opredmetena sredstva.
6. Vlagatelj mora zagotoviti opravljanje
dejavnosti, ki je predmet prijave še vsaj
naslednjih 5 let po končanem projektu oziroma še naslednja 3 leta v primeru majhnih
in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje
te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih
s soglasjem Sklada.
7. Vlagatelj mora biti registriran oziroma
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo
projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje,
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kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih
pregledov.
8. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
9. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih
oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje
dejavnosti v njej dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika
k izvedbi projekta.
10. Do spodbud ni upravičen vlagatelj,
ki: – velja za vse namene (A1, B in A2 ter
C):
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani Sklada;
– nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada;
– ima neporavnane obveznosti do države oziroma nima poravnanih obveznosti pri
Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je
potekel rok plačila;
– je v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči na osnovi odločbe
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– je v težavah v skladu s Smernicami
skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL
C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list
RS, št. 44/07), in sicer je podjetje v težavah
(na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto): – pri namenu A1
velja le v primeru, če je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik:
a) v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci,
c) je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10,
106/10),
d) je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
e) je v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah oziroma je to pomoč
prejel in še ni ali je neuspešno zaključil
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij (velja le za namena B in A2).
11. Vsi projekti z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom,

ekološko sporni projekti ter projekti brez
realne možnosti za zavarovanje posojila,
se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena
Splošnih pogojev poslovanja Sklada kot
neutemeljeni zavrnejo. V primeru namena
C so izjema glede negativnega denarnega toka le vloge s projekti, ki s pozitivno
analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je
projekt upravičen.
12. Rok za dokončanje projekta je do
31. 12. 2013. Za zaključek projekta se
šteje končanje investicijskih del na projektu, vključitev strojev ali opreme v objektih
v proizvodni proces oziroma v primeru namena C tudi izdelava ustrezne razvojne
dokumentacije. Rok za zaključek investicije
se opredeli v sklepu in pogodbi.
13. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za smiselno namestitev oznake oziroma logotipa
Sklada pri sofinanciranem projektu,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti
o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
– na zahtevo Sklada omogočil ogled
projekta.
14. Spremljanje odobrenih projektov:
– Upravičenec je Skladu dolžan poročati
o projektu, in sicer v roku 1 meseca po zaključku projekta. V ta namen Skladu predloži Poročilo o zaključku projekta (obrazec za
posamezni namen je v razpisni dokumentaciji). Poročilo je namenjeno spremljanju
in vrednotenju projekta. V poročilu mora
upravičenec poročati o doseženih ciljih,
zastavljenih pri projektu, ter o doseženih
ciljih, in sicer:
– v primeru namena A1 iz odstavka
a točke 4.1.3., poglavja III. tega razpisa;
– v primeru namena B in A2 iz odstavka
b točke 4.2.3., poglavja III. tega razpisa,
– v primeru namena C iz odstavka c točke 4.3.3., poglavja III. tega razpisa.
15. Sklad bo spremljal porabo in učinke
dodeljenih sredstev. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled
v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo
na projekt. Če sredstva niso bila porabljena
za namene, za katere so bila dodeljena,
ali se je sredstva odtujilo ali v primeru projektov namena C tudi če nista izpolnjeni
zahtevi iz odstavka b točke 4.3.3., poglavja
III. tega razpisa, ima Sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem
znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih
obresti (Uradni list RS, št. 11/07; uradno
prečiščeno besedilo).
16. Sklad lahko od upravičenca zahteva
dodatno dokumentacijo v zvezi s projektom
oziroma vlagateljem oziroma na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči
strokovno mnenje o projektu.
IV. Finančni pogoji:
1. Projekti lahko s strani Sklada pridobijo posojilna in nepovratna sredstva, v primeru namena C le nepovratna sredstva
v skupni višini kakor je navedeno v tabeli
v nadaljevanju.
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(vse brez DDV)
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Shema državne pomoči

A1

– Najvišji znesek dodeljene
pomoči posameznemu
vlagatelju ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli
obdobju treh proračunskih
let oziroma 500.000 EUR
v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let na območjih
z omejenimi dejavniki.
– Najvišji dovoljeni odstotek
državnih pomoči znaša
na območjih z omejenimi
dejavniki do 50%, na drugih
območjih do 40%.

do 100%
upravičenih
stroškov
projekta (brez
DDV)

Ne nižja od
– Ne nižja od 5.000 EUR.
– Kot celotna upravičena vrednost 5.000 EUR.
projekta se šteje investicija v
višini predloženih upravičenih
neobvezujočih predračunov,
predpogodb in ponudb (brez
DDV).

Shema državne
pomoči za skupinske
izjeme s št. priglasitve:
K-BE70-5940117-2007.

B

Najvišji dovoljen odstotek
državnih pomoči znaša za:
– velika podjetja in vsa
podjetja v sektorju transporta
do 30%; pri slednjih je
potrebno upoštevati še
posebna pravila, ki urejajo
dodeljevanje državnih
pomoči za ta področja,
– srednje velika podjetja do
40%,
– mala oziroma mikro
podjetja do 50%.
V primeru, da je vlagatelj
v zadnjih treh letih prejel
pomoč v obliki tveganega
kapitala, je potrebno
upoštevati še posebna
pravila iz teh področij.

do 75%
upravičenih
stroškov
projekta (brez
DDV).

– Ne nižja od 6.700 EUR.
– Kot celotna upravičena
vrednost projekta se šteje
investicija v višini predloženih
upravičenih predračunov,
ponudb, predpogodb (brez DDV).

Shemi državnih pomoči:
– regionalna shema
državnih pomoči
s št. priglasitve:
BE01-1783262-2007,
BE01-1783262-2007/I,
– regionalna shema
državnih pomoči –
majhna in srednje velika
podjetja s št. priglasitve:
BE02-1783262/2007,
BE02-1783262-2007/I,
BE02-1783262-2007/II
(za stroške pripravljalnih
študij in svetovanj pri
MSP).

A2

Najvišji dovoljen odstotek
državnih pomoči znaša za:
– velika podjetja do 25%
(do predpisane velikosti
vlagatelja),
– mala oziroma mikro ter
srednje velika podjetja do
50%,
– vsa podjetja v sektorju
transporta do 30%,
pri katerih je potrebno
upoštevati še posebna
pravila, ki urejajo
dodeljevanje državnih
pomoči za ta področja.
V primeru, da je vlagatelj
v zadnjih treh letih prejel
pomoč v obliki tveganega
kapitala, je potrebno
upoštevati še posebna
pravila iz teh področij.

C

Skupni znesek dodeljene
pomoči, ne sme presegati
zneska določenega za
pomoč de minimis v obdobju
treh proračunskih let od
zadnjega prejema takšne
pomoči in velja ne glede na
obliko pomoči ali zasledovani
cilj. Skupni znesek pomoči
de minimis za gospodarstvo
ne sme presegati
200.000 EUR v kateremkoli
obdobju treh proračunskih
let (za vlagatelje
v cestnoprometnem sektorju
100.000 EUR).

Ne nižja od
5.000 EUR.

Na nižja od
5.000 EUR.

do 100%
upravičenih
stroškov
projekta (brez
DDV).

– Ne nižja od 5.000 EUR.
– Kot celotna upravičena
vrednost projekta se šteje
investicija v višini predloženih
upravičenih predračunov,
računov, predpogodb, pogodb
(brez DDV).

Ne nižja od
5.000 EUR.

Shema državne pomoči
po pravilu »de minimis«
s št. priglasitve:
M001-5940117-2007.
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2. Državna pomoč se pri posojilu izraža
v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Praktičen prikaz izračuna
je v razpisni dokumentaciji glede na posamezni namen.
3. Posojila oziroma nepovratna sredstva
se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem)
praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. Sklad lahko določi dobo
vračanja posojila glede na ekonomsko dobo
trajanja projekta.
4. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu
odobren največ en projekt oziroma vloga.
5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za
prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih
sredstev ali v primeru namena B in A2 sredstev s strani Evropske investicijske banke
(v nadaljevanju: EIB), ni prejel sredstev
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi
pridobivanja takih pomoči, oziroma da je
tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje.
6. Kolikor je vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz morebitnega
drugega javnega vira ali v primeru namena
B in A2 virov EIB, mora navesti vir, višino
prejetih sredstev in številko sheme, po kateri
je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden
prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva
prejme kadarkoli kasneje v času trajanja
projekta, pa je o tem nemudoma dolžan
obvestiti Sklad.
7. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter v primeru namenov A2
in B tudi prispevati najmanj 25% upravičene
vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev,
v katera niso vključena javna sredstva.
8. Skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki je vpisano v sodni register
(10% vrednosti na dan 31. 12. 2010 znaša
8.876.291,80 EUR).
9. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do
15 let (z že vključenim moratorijem na odplačilo glavnice), ki jo lahko upravičenec pred
podpisom pogodbe ustrezno skrajša;
– znotraj skupne dobe vračanja posojila,
ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo
glavnice in odplačilne dobe lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ do 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred
sklenitvijo pogodbe. Čas moratorija je odvisen od zneska odobrenega posojila;
– pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le ta ne
mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne
dobe vračanja;
– skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine odobrenega posojila in sta podrobno razdelana v povabilu
k oddaji vloge glede na posamezni namen;
– obrestna mera:
Euribor (trimesečni) + 0,25% letno;
– obresti v času moratorija se mesečno
plačujejo;
10. Stroški zavarovanja posojila, stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila ter posredovanja nepovratnih sredstev
bremenijo upravičenca. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila v skladu
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s tedaj veljavnim cenikom Sklada. Sklad
ne zaračunava stroškov postopka dodelitve
sredstev.
11. V primeru pozitivnega sklepa o izboru
bo upravičenec pri KD Banki d.d. podpisal
pogodbo.
12. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
13. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo
štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe.
Ravno tako se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem
v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje. Če se upravičenec v roku za
sklenitev pogodbe, ki je naveden v sklepu,
nanj ne odzove, se na podlagi točke 4. iz
42 člena Splošnih pogojev upošteva, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
14. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri fizičnih osebah) in z enim
ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu
s Splošnimi pogoji, in sicer: Posojilo do
8.500 EUR vlagatelj praviloma lahko zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR
vlagatelj praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu
instrumentu enakovrednim jamstvom. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom,
mora biti razmerje med obveznostjo do
Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin najmanj 1 proti 1,5. Posojilo Sklada ne
more biti zavarovano z jamstvom Republike
Slovenije ali občine.
15. Črpanje sredstev Sklada je dokumentarno na podlagi računov, pogodb ali
situacij, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki
refundacije že opravljenih plačil iz lastnih
virov. Upoštevajo se zneski brez DDV-ja, in
sicer v primeru projektov namenov B in A2
tega razpisa največ v višini 75%. Črpanje
dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojila in potem nepovratnih sredstev. Odstop
od posojilnih sredstev Sklada avtomatično
pomeni odstop od nepovratnih sredstev.
Ustrezni dokumenti za črpanje so:
– izdani po datumu izdaje pozitivnega
sklepa Sklada o dodelitvi sredstev, v primeru
projektov namena A1,
– z datumom opravljene storitve oziroma
odpreme blaga po datumu vložitve vloge na
javni razpis, v primeru projektov namenov
B in A2,
– izdani po 1. 1. 2011 v primeru projektov
namena C tega razpisa.
Črpanje se izvede po predložitvi:
– računov, pogodb ali situacij, potrjenih in
podpisanih s strani upravičenca; v primeru
kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi,
da kopije ustrezajo originalom,
– upravičenčeve pisne izjave oziroma
naloga banki za nakazilo sredstev skupaj
z izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela
smiselno v skladu z določili druge alineje
točke 5. poglavja III. tega razpisa,
– potrdila o plačilu iz lastnih virov v primeru refundacije že plačanih računov ter
– v primeru namenov B in A2 potrdila
o plačilu lastne udeležbe (najmanj 25% in

DDV) pri posameznem dokazilu za črpanje
sredstev.
– oziroma v primeru namena C, kolikor
se projekt nanaša na investicijo v izdelavo
študije ali razvojne dokumentacije oziroma
projektne zasnove tudi: študije in pridobljene
pozitivne recenzije o ustreznosti študije ali
razvojne dokumentacije oziroma projektne
zasnove. Recenzent je opredeljen v točki
iz odstavka b točke 4.3.3., poglavja III. tega
razpisa.
V. Vsebina vloge: vsa dokumentacija ter
priloge se morajo glasiti na prijavitelja ter
prijavljeno investicijo.
a) za vse namene (A1, B in A2 ter C):
1. Original obrazec za prijavo glede na
posamezni namen, in sicer ANS – »namen«
A1, B / A2 ali C (izpolnjen, potrjen in žigosan) z izjavo (priloga 1 v prijavnem obrazcu).
2. Investicijsko dokumentacijo, opredeljeno pri posameznem namenu investiranja.
Opredelitve glede investicijske dokumentacije so opredeljene v odstavkih v nadaljevanju, in sicer glede na posamezni namen.
3. Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi
druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov
(npr. pismo o nameri banke).
4. Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
5. Nezavezujoči predračuni, predpogodbe
oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt. Dokazila se morajo glasiti na prijavitelja
in morajo biti izdana po 1. 1. 2011. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. V primeru nakupa rabljenih strojev (v
primeru namena A1 kmetijske mehanizacije)
in opreme, je potrebna tudi izjava prodajalca,
da predmet nakupa, in sicer v primeru namenov B in A2 v preteklih petih letih oziroma
v primeru namena A1 v preteklih desetih letih
ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev
ali javnih virov (ne velja za namen C).
6. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali
strojev oziroma dokumentacija o prikazu
projekta.
7. Originalno potrdilo o plačanih davkih
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok
plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni starejše od meseca dni od
dneva oddaje vloge na razpis.
8. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljen projekt.
9. Kopija presoje vplivov na okolje ter
druge dokumentacije oziroma študije, ki je
bila narejena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom (kolikor je bila
le-ta narejena, v primeru con pri namenu
C nujna).
10. Predlog ustreznega zavarovanja
v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar vlagatelj opredeli
v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj
kot predlog za zavarovanje posojila poda
bančno garancijo, mora predložiti Skladu
pismo o nameri, izdano s strani banke. Vlagatelj lahko poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev sodno zapriseženega cenilca oziroma cenilca Slovenskega inštituta
za revizijo za predmet zavarovanja, ki naj ne
bo starejša od leta dni.
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11. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa
vlagatelji predložijo dovoljenje o opravljanju
dopolnilne dejavnosti (velja za namen A2).
– Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti
vlagatelj sam.
– Kolikor je vlagatelj kmetijsko gospodarstvo, mora predložiti fotokopijo Obrazca
A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in izjave« za leto 2010 oziroma leto
prej, ki je del zbirne vloge za neposredna
plačila ali fotokopijo dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register
kmetijskih gospodarstev.
12. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu
z utemeljitvijo.
13. V primeru specifičnih projektov mora
vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, najemna
pogodba, ipd.). Sklad lahko od vlagatelja
zahteva, da v določenem roku poda dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu
oziroma navedb v vlogi, z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov,
navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži
dodatna dokazila ter pojasnila o projektu
(pisma o nameri, ipd.).
b) Dodatno za namen A1 – projekti pridelave v kmetijstvu:
1. Investicijska dokumentacija – načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in
tehnologijo, ki ga pripravi kmetijsko svetovalna služba, načeloma lokalno pristojna.
Načrt izvedbe projekta se pripravi v obliki
opisa projekta v primeru projektov z upravičeno vrednostjo do vključno 50.000,00 EUR
(brez DDV) oziroma v primeru projektov
z upravičeno vrednostjo nad 50.0000,00 do
vključno 500.000,00 EUR (brez DDV) poslovnega načrta (obrazec za opis projekta
z navodili ter izhodišča za pripravo poslovnega načrta z navodili najdete v razpisni
dokumentaciji, in sicer v povabilu k oddaji
vloge ANS – A1).
V primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV)
pa vlagatelji predložijo investicijski program
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06, 54/10).
Opis projekta, poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem ter praviloma ne sme biti
starejši od 1 leta. Pri njegovi pripravi pa je
potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza
poslovnega izida za zadnje leto poslovanja
oziroma iz leta 2010 in splošne diskontne
stopnje, ki znaša 7%.
2. V primeru ekološke kmetije mora
biti predložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa
veljavno potrdilo o integrirani pridelavi.
3. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti projekta, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (kmetijsko svetovalna služba,
načeloma lokalno pristojna).
4. Kopija zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja.
5. Kadar je vlagatelj kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da

ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se
strinjajo z načrtovanim projektom.
c) Dodatno za namena B in A2 – projekti
podjetništva in projekti kmetijske predelave
trženja in dopolnilnih dejav:.
1. Investicijska dokumentacija, torej poslovni načrt (izhodišča za pripravo poslovnega načrta z navodili najdete v razpisni dokumentaciji, in sicer v povabilu k oddaji vloge
ANS – B / A2) oziroma v primeru projektov
z upravičeno vrednostjo nad 500.000 EUR
(brez DDV) pa investicijski program v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06, 54/10).
Investicijska dokumentacija mora biti
skladna s prijavnim obrazcem ter praviloma ne sme biti starejša od 1 leta, pri njeni
pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja
in izkaza poslovnega izida za zadnje leto
poslovanja in splošne diskontne stopnje, ki
je 7%.
2. Velika podjetja morajo predložiti tudi
analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto
državno pomočjo ali brez nje, iz katere mora
biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz odstavka a točke 4.2.3., poglavja III. tega razpisa.
3. Mnenje lokalnega okolja o projektu
(mnenje Občine, regionalne razvojne agencije) (neobvezna priloga).
4. Certifikat kakovosti (kopija ISO oziroma drugega mednarodnega ali v Sloveniji
uveljavljenega standarda kakovosti) (neobvezna priloga).
Dodatno za kmetijska gospodarstva (pri
namenu A2):
5. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti projekta, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (kmetijsko svetovalna služba,
načeloma lokalno pristojna).
6. Kopija zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja.
7. Kadar je vlagatelj kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da
ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se
strinjajo z načrtovanim projektom.
d) Dodatno za namen C – pripravljalna
dela in vlaganja v javno infrastrukturo:
1. Kratek opis projekta v obsegu do treh
A4 strani
2. (priloga 2 v prijavnem obrazcu).
3. Investicijska dokumentacija – poslovni
načrt, kateri praviloma ne sme biti starejši
od 1 leta, mora najmanj vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta (na A4
strani),
– predstavitev vlagatelja ter projekta,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev oziroma uporabnikov
projekta,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategija trženja
(v primeru con),
– prikaz učinkov projekta k ciljema
ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest,
– prikaz vpliva projekta na regionalni gospodarski razvoj,
– terminski načrt,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje trajanja
projekta (v primeru con),
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– ter opredelitev glede doseganja enega
ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje
in izboljšanje naravnega okolja (v primeru
con).
Poslovni načrt mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je
potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza
poslovnega izida za zadnje leto poslovanja
in splošne diskontne stopnje, ki znaša 7%.
4. Originalni predračuni, predpogodbe,
ponudbe, računi oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Dokazila morajo
biti izdana po 1. 1. 2011. V primeru dokazil
v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti
krajši prevod predloženega dokazila.
5. Mnenje lokalnega okolja o projektu
(mnenje občine, regionalne razvojne agencije) (neobvezna priloga).
VI. Merila za izbiro projektov: merila za
izbor za posamezen namen so podrobneje
razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma
v povabilu k oddaji vloge.
Merila za izbiro:
Uporaba meril po posameznih namenih:
– za namen A1 – projekti pridelave
v kmetijstvu
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2011 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 3/11) na narodnostno
mešanih območjih z madžarsko oziroma
italijansko narodnostno skupnostjo (do 20
točk)
b) Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2010 od meseca januarja do meseca novembra v občini izvajanja
projekta na območjih avtohtonih narodnih
skupnosti (do 10 točk)
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) do 11 točk
b) Lastna udeležba v upravičeni investicijski vrednosti projekta (v kar niso vključena
javna sredstva ter druga tržna posojila (do
2 točki)
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev (do 8 točk)
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
(do 7 točk)
e) Dinamika rasti poslovanja vlagatelja
oziroma podjetja (do 5 točk)
f) Ekološka ustreznost projekta (do 7
točk)
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada
(za pravne osebe in s.p.) do 15 točk
b) Velikost vlagatelja oziroma podjetja
(do 7 točk)
c) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila (do 3 točke)
d) Nove zaposlitve pri vlagatelju (do 5
točk)
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
– za namena B in A2 – projekti podjetništva in projekti kmetijske predelave trženja
in dopolnilnih dejav.
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2011 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 3/11) na narodnostno
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mešanih območjih z madžarsko oziroma
italijansko narodnostno skupnostjo (do 20
točk)
b) Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2010 od meseca januarja do meseca novembra v občini izvajanja
projekta na območjih avtohtonih narodnih
skupnosti (do 10 točk)
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Lastna udeležba v upravičeni investicijski vrednosti projekta (v kar niso vključena
javna sredstva ter druga tržna posojila) do
2 točki
b) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) ter konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev (do
19 točk)
c) Delež projekta v nove stroje, novo
opremo in neopredmetena osnovna sredstva (do 2 točki)
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
(do 10 točk)
e) Dejavnost vlagatelja (do 4 točke)
f) Vpliv projekta na okolje (do 3 točke)
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta vlagatelja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada
(do 15 točk)
b) Velikost vlagatelja oziroma podjetja
(do 7 točk)
c) Predvideno zavarovanje posojila (do
3 točke)
d) Nove zaposlitve pri vlagatelju (do 4
točke)
e) Certifikat kakovosti (1 točka)
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
– za namen C – pripravljalna dela in vlaganja v javno infrastrukturo
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2011 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 3/11) na narodnostno mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo (do 20 točk)
b) Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2010 od meseca januarja do meseca novembra v občini izvajanja
projekta na območjih avtohtonih narodnih
skupnosti (do 10 točk)
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Ekonomska upravičenost projekta
s pričakovanimi rezultati oziroma ocena
ekonomske upravičenosti projekta na osnovi poslovnega načrta (do 15 točk)
b) Obseg in kakovost infrastrukturnih storitev oziroma del (do 10 točk)
c) Prispevanje projekta k ciljem ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja
delovnih mest (do 7 točk)
d) Vpliv projekta na regionalni gospodarski razvoj (do 8 točk)
3. Izvedljivost projekta (največ 30 točk)
a) Financiranje projekta (lastna udeležba
vlagatelja pri projektu ter druga javna sredstva) do 9 točk
b) Izvajanje projekta oziroma izvedbenih del iz razvojne dokumentacije, glede na
uvrščenost le-tega v zaščitena območja (do
6 točk)
c) Predvideni zaključek projekta, trajnostna naravnanost cone oziroma projekta (do
15 točk)
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
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Projekti, bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril, ločeno glede na posamezni namen. Na osnovi ocene bo komisija projekte
razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano
število točk. Financirani bodo projekti z največjim številom točk do porabe razpisanih
sredstev. V primeru odstopa upravičenca
od koriščenja že dodeljenih sredstev, se
sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano število točk
v okviru namena A1 oziroma če na tem
namenu ni zaprošenih sredstev, pa v okviru
drugih dveh namenov (namenov B in A2)
tega razpisa.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju
znotraj posameznega roka odpiranja vlog
dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu meril
za izbor vlog:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja, oziroma v primeru
namena C izvedljivost projekta.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali
datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada).
VII. Roki in način prijave:
1. Za oddajo prijav velja:
– poštni žig na oddani priporočeni pošiljki ali
– vloga oddana osebno na sedežu Sklada, do posameznega roka do 14. ure.
Roki za oddajo prijav so: prvi rok 29. 4.
2011, drugi rok 15. 6. 2011, tretji rok 19. 8.
2011 in četrti zadnji rok 7. 10. 2011.
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot
so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji
delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.
Odpiranje ni javno in bo potekalo do porabe
sredstev. Takoj ko bodo sredstva izčrpana,
bo Sklad to objavil na svoji spletni strani.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – vloga ANS (s pripisom: namen A1, B, A2 ali C (izpolnite ustrezno))«.
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in
naslov vlagatelja.
2. Razpisno dokumentacijo se dobi na
sedežu Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
od objave do zaključka razpisa, vsak dan
od 9. do 12. ure osebno ali se jo posreduje
po naročilu preko elektronske pošte. Javni
razpis in razpisna dokumentacija se nahajata tudi na spletni strani Sklada: http://www.
regionalnisklad.si/ ali http://www.regionalnisklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti. Prijavni obrazec je praviloma izdelan v obliki
elektronskega obrazca.
Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud:
tel. 01/836-19-53, vsak delavnik v času uradnih ur.
VIII. Obravnava vlog
Obravnava vlog se izvaja v skladu
s Splošnimi pogoji Sklada, ogledate si jih
lahko na spletni strani http://www.regionalnisklad.si/predpisi
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posa-

meznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v zahtevanem roku 8 dni.
2. Vloge, ki ob oddaji ne bodo vsebovale
najmanj izpolnjenega obrazca (iz katerega
bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt)
ter poslovnega načrta (v primeru namena
A1 lahko tudi opisa projekta) oziroma investicijskega programa, bodo samodejno zavržene kot nepopolne in se vlagateljev ne bo
pozivalo na dopolnjevanje.
3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Kolikor narodna skupnost na zaprosilo vlagatelja ne izda mnenja o projektu v roku 8 dni,
in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil za izdajo mnenja, se šteje,
da je vloga v tem pogledu popolna in gre
v nadaljnjo obravnavo.
4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada in
države oziroma državnih organov, bodo zavržene.
7. V primeru, da sredstva za posamezen namen ne bodo dodeljena v celoti, se
bo preostanek teh sredstev lahko razporedil med popolne vloge z najmanj doseženimi 51 točkami v okviru drugega namena.
To določilo velja za vloge v okviru namena
A1 ter namenov B in A2, ki so prispele na
1. oziroma na naslednje roke za oddajo
vlog. O prenosu sredstev med nameni A1
ter B in A2 v okviru razpisanih sredstev
za posamezno območje na podlagi izkazanega povpraševanja odloča direktor Sklada. Prenos sredstev se lahko opravi že
po prvem odpiranju, če povpraševanje po
sredstvih posameznega namena presega
ponudbo na tem namenu, medtem ko po
drugem namenu ostajajo sredstva neporabljena. Prenos med nameni A1 ter B in A2
in stanje sredstev za naslednje odpiranje
se objavi na spletnih straneh Sklada. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga
za odločanje bo imenoval direktor Sklada.
Komisija bo enakovredno obravnavala vse
popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad
150.000,00 EUR (brez DDV) pridobi dve
oceni. Komisija lahko k delu pritegne zunanje sodelavce oziroma institucije. V primeru
dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena
upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju vlog in izboru vlagateljev bo komisija
vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije,
ki jih vsebuje vloga, so uradna tajnost. Komisija, ob soglasju direktorja Sklada, lahko
k svojemu delu pritegne tudi strokovnjake
iz delovnih področij glede na posamezno
naravo razpisa.
8. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov
oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za
dodelitev sredstev.
Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev
vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaproše-
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nega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in
zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti.
Obseg razpoložljivih posojilnih sredstev
se bo razdelil med popolne podjetniške projekte (namen B) skupaj s kmetijskimi projekti
za predelavo (namen A2) proti kmetijskim
projektom za pridelavo (namen A1), glede
na razmerje med skupno zaprošenimi sredstvi popolnih vlog kmetijskih projektov za
namen A1 napram projektom za namen A2
skupaj s podjetniškimi projekti za namen B,
z najmanj doseženimi 51 točkami. (npr: Po
javnemu razpisu je za podjetništvo (namen
B) in kmetijstvo namen A1 ter kmetijstvo
namen A2 razpoložljivo 100 EUR. Pri popolnih kmetijskih projektih za namen A1 z najmanj doseženimi 51 točkami je zaprošenih
30 EUR, pri popolnih kmetijskih projektih za
namen A2 ter pri podjetniških projektih za
namen B pa je skupaj zaprošenih 80 EUR.
Ob upoštevanju zahteve o delitvi sredstev
glede na razmerje zaprošenih sredstev popolnih vlog, bi se tako:
– kmetijstvu za namen A1 namenilo skupno 27,27 EUR (27,27% razpoložljivih sredstev),
– kmetijstvu za namen A2 ter podjetništvu za namen B pa 72,73 EUR (72,73%
razpoložljivih sredstev).
Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene
v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene
zavrnjene.
9. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku posameznega roka za oddajo vlog. Sklep bo izdan
na podlagi odločitve direktorja. Za dodelitve
sredstev, ki so višje od 500.000,00 EUR,
poda soglasje Nadzorni svet Sklada.
10. Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev
vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih pomoči ter o višini državnih pomoči.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje: kraj in mesto sklepanja pogodbe,
rok za sklenitev pogodbe in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
11. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je
dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva
vročitve sklepa vlagatelju. O pritožbi zoper
sklep odloča Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Dunajska
cesta 58, Ljubljana.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-2131/11
Javni razpis
Garancije Sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere (P1 2011)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis se izvaja na podlagi potrjenega programa »Program instrumentov
finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji-PIFI za obdobje 2009–2013«.
Javni razpis je potrjen s strani Ministrstva za
gospodarstvo.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1), Zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08),
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega
podjetniškega sklada za leto 2011 (sklep
Vlade RS, št. 47602-1/2011/3 z dne 13. 1.
2011), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009,
veljavni z dne 3. 9. 2009), Uredbe sveta
(ES) št. 1083/2006 (UL L, št. 210 z dne
31. 7. 2006, s spremembami), Uredbe ES
št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem
pretoku takih podatkov (UL L 008, 12. 1.
2001), Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (UL L 371/1 z dne 27. 12.
2006 in spremembe), Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS
številka 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami
št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007-13,
št. 31001-1/2007/17, št. 31001-1/2009/3
in št. 31001-1/2009/9), 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, 31/10 in 79/10),
Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list
Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme
»de minimis« pomoči »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št.
priglasitve M002-5715334-2007/I), Zakona
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe), Proračuna Republike Slovenije za leto
2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in št. 96/10),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list
RS, št. 96/10) ter Programa instrumentov
finančnega inženiringa za mala in srednje
velika podjetja v Republiki Sloveniji –PIFI za
obdobje 2009–2013.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere,
ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d.,
Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpe-adria
bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka
Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska
banka d.d., Factor banka d.d., SKB d.d.,
UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Zveza bank, Podružnica Ljub
ljana in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Namen javnega razpisa je spodbujanje
podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljša-
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nje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
in izboljšanja financiranja obratnih sredstev
v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost
kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve
kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih
jamstev za zavarovanje bančnega kredita
ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev
sprostiti za nov investicijski ciklus.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju:
MSP, ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 30. 6. 2011,
razen če je v nadaljnjem besedilu javnega
razpisa drugače določeno.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj
kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
Podlagi za pridobitev letnega prometa in
bilančne vsote sta:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2010 in
izkaz poslovnega izida za leto 2010,
– za podjetja, ustanovljena v letu 2011
velja, da se upoštevajo podatki na podlagi
bilance stanja in izkaza poslovnega izida
od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje
vloge na Sklad.
Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj
1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji
dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Samostojni podjetnik
posameznik se v svojem podjetju upošteva
v številu zaposlenih v podjetju.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008,
z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani
http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article
&id=65&Itemid=85.
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07,
17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje pre
moga,
– so v težavah na podlagi računovodskih
izkazov za leto 2010, skladno z opredelitvijo
2. člena Zakona o pomoči za reševanje in
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prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in
spremembe), s katerimi, na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor;
Uradni list RS, št. 2/04), ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
– so v preteklem obdobju 2004–2010,
že dobila državno pomoč in niso izpolnila
obveznosti do Sklada.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste
bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe
kredite ali leasing pogodbe vlagatelja.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko
ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva
leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se
zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja,
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju.
V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če
bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost
pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi,
ki jo je sprejela Komisija.
Operacija, s katero vlagatelj kandidira na
razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje mora zagotavljati ohranjanje
zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih
delavcev na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec oddaje vloge) do zaključka
operacije. Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2014,
– podjetje mora izboljšati tehnološko
opremljenost in delovne pogoje z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo
trajanja kredita,
– operacija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji.
4.2. Kreditni in garancijski pogoji:
Višina upravičenih stroškov operacije ni
omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez
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DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo
bruto vrednosti (z DDV).
Kreditno – garancijska linija je odprta
za:
A. obstoječe MSP-je, in sicer kot:
A.1. Razvojne garancije
A.2. Mikrogarancije.
B. MSP-je s statusom novega podjetja1,
in sicer kot:
B.1. Razvojne garancije
B.2. Mikrogarancije.
Kreditno – garancijski pogoji le-teh so
sledeči:
A.1. Razvojne garancije za obstoječe
MSP-je
– Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno
uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
– Upravičeni stroški operacije:
stroški materialnih investicij,
stroški nematerialnih investicij ter
obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ
30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno
200.000 EUR
–
Maksimalna
višina
kredita:
1.500.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6-mesečni + 0,8%
– Višina garancije: garancija v višini 80%
glavnice kredita brez obresti se odobri za
upravičene stroške, ki se nanašajo samo na
nakup nove tehnološke opreme; garancija
v višini 60% glavnice kredita brez obresti pa
se odobri za vse ostale možne kombinacije
upravičenih stroškov
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do
10 let; možen je moratorij do največ dveh
let, če ga odobri tudi banka, moratorij se
šteje v odplačilno dobo kredita
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5%
od vrednosti garancije enkratno
– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med
Skladom in banko
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom
A.2. Mikrogarancije za obstoječe MSPje
– Namen: zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev
– Upravičeni stroški operacije: obratna
sredstva
– Maksimalna višina kredita: za mikro in
mala podjetja je maksimalna višina kredita
100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa
200.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6-mesečni + 0,8%
– Višina garancije: je 60% glavnice kredita brez obresti

1
Novo podjetje je podjetje, ki ni registrirano
več kot 42 mesecev do dneva vložitve vloge
in izplačuje plače (za samostojne podjetnike
prispevke) vsaj zadnje 4 mesece.

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do
3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se
šteje v odplačilno dobo kredita
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5%
od vrednosti garancije enkratno
– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med
Skladom in banko
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom
B.1. Razvojne garancije za MSP-je s statusom novega podjetja
– Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno
uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
– Upravičeni stroški operacije:
stroški materialnih investicij,
stroški nematerialnih investicij ter
obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ
30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno
200.000 EUR
–
Maksimalna
višina
kredita:
1.500.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6-mesečni + 0,8%
– Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do
10 let; možen je moratorij do največ dveh
let, če ga odobri tudi banka, moratorij se
šteje v odplačilno dobo kredita
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5%
od vrednosti garancije enkratno
– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med
Skladom in banko
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom
B.2. Mikrogarancije za MSP-je s statusom novega podjetja
– Namen: reševanje manjših likvidnostnih težav in zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev
– Upravičeni stroški operacije: obratna
sredstva
– Maksimalna višina kredita: za mikro in
mala podjetja je maksimalna višina kredita
100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa
200.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6-mesečni + 0,8%
– Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do
3 let; možen je moratorij do največ 6 mese-
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cev, če ga odobri tudi banka, moratorij se
šteje v odplačilno dobo kredita
– Stroški in provizije: stroški kredita se
določijo v skladu s tarifo banke; provizija za
odobritev in vodenje garancije znaša 0,5%
od vrednosti garancije enkratno
– Zavarovanje kredita: izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med
Skladom in banko
– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
5. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo
skladne z namenom javnega razpisa, bo
ocenila komisija za dodelitev sredstev na
osnovi naslednjih meril:
– kvantitativna (zaposleni, lastna udeležba, dinamika rasti čistih prihodkov, tržna naravnanost, vpliv na okolje, delež zaprošenih
obratnih sredstev v čistih prihodkih podjetja,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti operacije glede na situacijo na
trgu in glede na realnost izvedbe ter analize
finančnega položaja podjetja).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije
(poglavje III. Merila za izbor upravičencev).
Operacija, ki je prejela 60 ali več točk od
možnih 100 točk po kvantitativnih merilih
preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je operacija prejela manj kot 60
točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi
negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne
more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit.
Z analizo po kvalitativnih merilih vloga
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija
za
dodelitev
sredstev
poda predlog Upravi Sklada v odločanje za
vse formalno popolne in pravno formalno
ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim
kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da
pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje pri
kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji,
ki so pridobili več točk v kvantitativni oceni.
V primeru istega števila točk imajo prednost
operacije, ki so pridobile več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov podjetja.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom
o neodobritvi vloge.
6. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala, ki je na razpolago za javni
razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 30.400.000 EUR.
Garancije se lahko zavarujejo s protigarancijo, ki jo je izdal Evropski investicijski sklad v okviru Okvirnega programa za
konkurenčnost in inovativnost (2007–2013)
(CIP 2007–2013).
Investicija kreditojemalca uživa ugodnosti in jamstva, ki je bilo izdano v okviru

Okvirnega programa za konkurenčnost in
inovativnost (2007–2013).
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je
3.400.000 EUR.
7. Upravičeni stroški operacije
Garancija in subvencija obrestne mere
se odobri za dolgoročni namenski kredit.
Kredit se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme2, nakupa zemljišč3, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in/ali nakupa objekta4,
– nematerialne investicije, ki pomenijo
prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja,
– obratna sredstva (nakup materiala,
blaga, financiranje storitev, promocij, plač,
davčnih obveznosti, stroškov testiranja ...).
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Predmet operacije je dovoljeno kupiti le
od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-upravičencem (prav tako materialne
investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastnikom podjetja ali
fizične osebe).
Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj pet
let po zaključku investicije za isti namen.
Predmet investicije torej ne sme biti prodan,
oddan v najem ali leasing tretjim osebam
najmanj v obdobju petih let po zaključku
investicijskega projekta.
Državna pomoč po pravilu de minimis
(priglašena shema »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št.
priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri
za upravičene stroške operacije, nastale od
1. 1. 2011 do 31. 12. 2012. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško
upniškega razmerja.
8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije sklada
Garancije Sklada se izdajajo do 31. 12.
2012.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Garancijska sredstva bremenijo:
– Garancijski sklad GS PIFI MG
Sredstva za subvencijo obrestne mere5:
– v višini 3.400.000 EUR – PIFI MG.
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih
– Garancijski sklad GS PIFI MG – 85%
sredstev EU, 15% sredstev SLO proračuna.
2
Za novo tehnološko opremo se upošteva
vsa nerabljena oprema izdelana vsaj v letu
2010.
3
Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih
stroškov investicije (materialne + nematerialne
investicije).
4
V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s
strani neodvisne institucije.
5
Navedena je ocena sredstev, ki so glede
na razpoložljivi garancijski potencial potrebna
za subvencijo obrestne mere, medtem ko je
točen znesek subvencije obrestne mere znan
šele po sklepanju kreditnih pogodb.
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11. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 15. 4. 2011,
15. 5. 2011, 15. 6. 2011, 15. 7. 2011, 10. 9.
2011 10. 10. 2011, 10. 11. 2011 in 10. 12.
2011 oziroma do porabe sredstev.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na
potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Javni razpis bo odprt do 10. 12. 2011
oziroma do porabe sredstev. V primeru,
da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 10. 12. 2011, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vloge, ki bodo prispele po 10. 12. 2011
ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
12. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in
pravno formalno ustrezne vloge.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje
vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno
sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji
garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo Sklad s podjetjem
podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje
pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo
in uredilo zavarovanje kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo
preverjalo tudi pred podpisom pogodbe.
V primeru, da se bo ugotovilo, da nekdo
ne izpolnjuje pogojev, se pogodbe ne bo
podpisalo.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
ocenjevanje operacij, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije in
subvencioniranju obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro, in
na spletni strani, www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na
tel. 02/234-12-74 – Bojana Mikeln,
02/234-12-42 – Jasna Kepnik-Hiter,
02/234-12-88 – Boris Ritlop, in 02/234-12-64
– mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
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15. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere
(spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu
www.podjetniskisklad.si/razpisi obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
2. Poslovni načrt, bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida za leto 2009 in 2010. Podjetja ustanovljena v letu 2011, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca,
glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od
60 dni glede na datum oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: SBON-1 (AJPES), za podjetja ustanovljena v letu 2011
se predloži BON 2,
b) za samostojne podjetnike: BON-1/SP
(AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od
pristojne davčne izpostave, za podjetja ustanovljena v letu 2011 pa le potrdilo o plačanih
davkih.
5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih
na zadnji dan preteklega meseca glede na
mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe.
6. Potrdilo o izplačevanju plač za zadnje
4 mesece z dokazili o nakazilih (velja samo
za podjetja s statusom novega podjetja):
obračun zneskov plač z davki in prispevki in
potrdilo banke o nakazilih plač iz transakcijskega računa z razvidnimi datumi nakazil.
7. V primeru nakupa starih objektov, je
potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano
s strani neodvisne institucije.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo operacije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 oziroma 7 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska
oblika prijavnega lista in natisnjena oblika
spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano
natisnjeno obliko in elektronsko obliko se
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega
lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
16. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti
ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada za bančne kredite in subvencijo
obrestne mere-P1 2011«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan, v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat, med 9 in 15 uro.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
17. Ostale zahteve
Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku
ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje
9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006
(Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006),
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi, vendar
najmanj 5 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan
zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
– pri izvajanju operacije zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Slovenski podjetniški sklad
Št. 0034/2011
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Javni razpis
»Mentorski vavčer 2011«
(JR 3/2011-446)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
Skrajšana firma: JAPTI, Javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije.
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom
za gospodarstvo s pogodbo št. JAPTI –
6064-2010, 2011-PF.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) objavlja javni razpis »Mentorski vavčer 2011« na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11
– UPB4), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Spremembe Proračuna Republike Slovenije za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012
(Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2011 in 2012 (ZIPRS1112) (Uradni list RS,
96/10), Zakona o spremembi in dopolnitvah
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112
– A) (Uradni list RS, št. 4/11), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07 ZPOP-1), Dopolnjenega Pro-

grama ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013,
ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 49. redni
seji, dne 15. 10. 2009, Spremembe Programa dela in Finančnega načrta JAPTI za leto
2011 ter Programa dela in Finančnega načrta JAPTI za leto 2012, h katerim je Vlada
Republike Slovenije dala soglasje na svoji
113. redni seji, dne 23. 12. 2010, in pogodbe
št. JAPTI – 6064-2010, 2011-PF o izvajanju
in financiranju programa Vavčerski sistem
podpore rasti in razvoju podjetij za obdobje
2010 – 2011 z dne 31. 3. 2010.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo podjetjem nastali
iz naslova poslovnega mentorstva po tem
javnem razpisu.
4. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je omogočiti
podjetjem v začetnih letih poslovanja predvsem:
– uspešno premagovanje specifičnih
problemov poslovanja, kot na primer vzpostavljanje novih poslovnih povezav, vstop
na nove trge, pridobivanje novih finančnih
virov ipd.,
– nadgradnjo in hitrejšo izvedbo aktivnosti podjetja, ki bodo prispevale k izboljšanju
poslovanja,
in sicer ob strokovni, učinkoviti in celoviti
podpori poslovnega mentorja.
Ključni cilj javnega razpisa je rast in
razvoj podprtih podjetij, kar se bo kazalo
v izboljšanju vsaj enega kazalnika1 gospodarnosti ali donosnosti ali produktivnosti in
dohodkovnosti. Primerjali se bodo bilančni
podatki za leto 2012 v primerjavi z bilančnimi podatki za leto 2010.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne in fizične2 osebe (v nadaljevanju:
podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje za kandidiranje:
a. podjetje je registrirano po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1),
b. opravlja svojo dejavnost v Republiki
Sloveniji,
c. po velikosti spada podjetje med mikro, majhne ali srednje velika podjetja. Za
opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo
določila iz Priloge I3 Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah),
d. podjetje ne opravlja eno od dejavnosti4 razvrščeno v naslednje sektorje, podro1
Kazalnike oz. metodologijo AJPES za izračun kazalnikov za gospodarske družbe najdete
na spletni strani: http://www.ajpes.si/fipo/Pojasnila_za_gd_2006.asp.
Kazalnike oz. metodologijo AJPES za izračun kazalnikov za samostojne podjetnike
najdete na spletni strani: http://www.ajpes.si/
fipo/Pojasnila_za_sp_2006.asp (uporabljajo se
kazalniki navedeni pod točko 3., 4., 5. in 6. poglavja 3 »Pojasnila kazalnikov«).
2
To so samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje ZGD-1.
3
Dokument je objavljen na tej povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:P
DF.
4
Upošteva se podatek o glavni dejavnosti
podjetja, ki je naveden v Poslovnem registru
Slovenije, ki ga vodi AJPES.
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čja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008:
– področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05: Pridobivanje premoga,
– oddelek 10: Proizvodnja živil,
– oddelek 11: Proizvodnja pijač,
– oddelek 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– skupina 16.29: Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
e. podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS,
št. 44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne
štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki
je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
f. podjetje ima poravnane obveznosti do
Republike Slovenije,
g. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
h. podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK;
Uradni list RS, št. 45/10),
i. podjetje za iste upravičene stroške, ki
jih navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni
pridobilo javnih sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov,
j. podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne
pogoje za kandidiranje:
a. podjetje v celoti zagotavlja lastna sredstva za zaprtje5 finančne konstrukcije upravičenih stroškov,
5
Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da
podjetje v celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev
za pokrivanje upravičenih stroškov bodo sredstva prejeta iz naslova javnega razpisa in sredstva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev.
Primer: višina upravičenih stroškov je 10.000
EUR. Podjetje v vlogi navede, da pričakuje
subvencijo v višini 4.000 EUR, ostalih 6.000
EUR bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih
sredstev, če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. Kolikor podjetje zagotovi manj kot
6.000 EUR lastnih sredstev, to pomeni odprto
finančno konstrukcijo.

b. podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli
drugače lastniško ali upravljavsko povezano s poslovnim mentorjem ali podjetjem,
ki ga poslovni mentor vodi, ali podjetjem,
ki izdaja račune za opravljeno storitev poslovnega mentorja. Dovoljena je izjema, da
ima lahko poslovni mentor delež v podjetju,
kolikor ta delež pridobi šele po začetku
izvajanja poslovnega mentorstva po tem
javnem razpisu. Ta delež ne sme presegati
10% deleža v lastniški strukturi mentoriranega podjetja,
c. podjetje se lahko na ta javni razpis
prijavi samo z eno vlogo6,
d. podjetje sme v vlogi navesti samo
enega poslovnega mentorja, ki mora izpolnjevati pogoje opredeljene v 7.4. poglavju
tega javnega razpisa,
e. v letu 2010 je podjetje spadalo v ciljno
skupino P2C ali P2B7. Kolikor podjetje v letu
2010 ni spadalo v ciljno skupino P2C ali
P2B, mora poleg ostalih pogojev izpolnjevati
še naslednje pogoje:
e.1. podjetje je bilo ustanovljeno v letu
2007, 2008 ali 2009 (upošteva se datum
vpisa pri registrskem organu),
e.2. podjetje razvija nove izdelke/storitve, ki so rezultat lastnega razvoja,
e.3. podjetje je na dan 31. 12. 2010 zaposlovalo8 vsaj dve osebi za polni delovni
čas,
e.4. podjetje izkazuje rast dodane vrednosti9, in sicer vsako leto od drugega leta
poslovanja dalje v primerjavi s poslovanjem
v predhodnem letu,
e.5. v letu 2009 je podjetje ustvarilo vsaj
50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje
oziroma dodana vrednost na zaposlenega10
znaša vsaj 20.000 EUR.
6. Merila za izbor prejemnikov
Osnovno merilo za odobritev vloge je
pravočasna in formalno popolna vloga podjetja, iz katere je razvidno, da je skladna
s 3., 4., 5., 7., 9. in 10. poglavjem tega javnega razpisa. Za formalno popolno vlogo
se šteje:
6
Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega
razpisa z JAPTI sklenjeno le eno veljavno pogodbo za sofinanciranje upravičenih stroškov.
7
V letu 2010 so v ciljno skupino P2C spadala tista podjetja, ki so tretjič zapovrstjo pridobila
sredstva na javnem razpisu »P2 – Subvencije
za zagon podjetij« Slovenskega podjetniškega
sklada. Ta podjetja so prvič pridobila sredstva
na omenjenem javnem razpisu v letu 2008 kot
ciljna skupina P2A, v letu 2009 pa kot ciljna
skupina P2B. V letu 2010 so v ciljno skupino
P2B spadala tista podjetja, ki so drugič zapovrstjo pridobila sredstva na javnem razpisu »P2
– Subvencije za zagon podjetij« Slovenskega
podjetniškega sklada. Ta podjetja so prvič pridobila sredstva na omenjenem javnem razpisu
v letu 2009 kot ciljna skupina P2A.
8
V primeru samostojnih podjetnikov se kot
zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje
tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/
M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen
Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih
primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj
iz te točke javnega razpisa izpolnjen.
9
Dodana vrednost = kosmati donos iz poslovanja – stroški blaga, materiala in storitev
– drugi poslovni odhodki.
10
Dodana vrednost na zaposlenega = (kosmati donos iz poslovanja – stroški blaga, materiala in storitev – drugi poslovni odhodki)/
povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem letu.
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a. vloga, ki je vložena v zaprto in pravilno
opremljeno ovojnico (glej 11. poglavje tega
javnega razpisa),
b. vloga, ki poleg Obrazca št. 6 vsebuje
vse ostale obrazce navedene v 17. poglavju
tega javnega razpisa. Obrazci morajo biti
izpolnjeni v skladu z določili tega javnega
razpisa, razpisne dokumentacije in navodili,
ki so navedeni na obrazcih.
Podjetjem, ki zadostijo merilom za izbor
prejemnikov, se razpisana sredstva dodelijo tako, da se upošteva vrstni red prispetja
vlog, pri čemer imajo prednost tiste vloge,
ki prispejo11 prej. V primeru, da bo imelo
več vlog isti čas prispetja, se upošteva, da
ima prednost tista vloga, ki izkazuje višji%
rasti dodane vrednosti, če se primerja dodana vrednost podjetja v letu 2010 v primerjavi
z letom 2009.
7. Poslovno mentorstvo, poslovni mentor
7.1. Poslovno mentorstvo
Poslovno mentorstvo pomeni pomoč
podjetju s strani izkušene osebe – poslovnega mentorja v obliki svetovanja, prenosa
znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc,
spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje
in izvaja podjetnik, da uspe. Pri izvajanju
poslovnega mentorstva je pomembna aktivna vloga obeh, tako poslovnega mentorja kot podjetnika. Na ta način dosežeta
zaupanje in konkretne rezultate. Poslovno
mentorstvo se izvaja na tistih področjih poslovanja podjetja, ki jih podjetje opredeli
skupaj s poslovnim mentorjem: finance,
marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji
poslovanja podjetja (KPIs), mreženje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri financiranja, vstop na nove trge idr.
7.2. Poslovni mentor
Poslovni mentor je oseba, ki:
– želi prenašati svoje znanje in pozitivne
izkušnje na podjetja,
– ima sposobnosti za delo s podjetji ter
željo, da le-ta uspejo,
– je pripravljen vložiti čas in energijo za
neprestano ohranjanje dobrega odnosa
s podjetjem,
– sledi novostim oziroma razvoju na področju podjetništva in/ali razvoju tehnološkega znanja,
– zna sodelovati s podjetji v razmišljanjih
izven ustaljenih okvirov,
– zna pomagati podjetjem pri reševanju
problemov v delovanju in poslovanju, kar se
kaže v boljšem poslovanju in rasti podjetja.
Poslovni mentor ni samo svetovalec,
temveč aktivno sodeluje pri implementaciji
sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti.
7.3. Evidenca poslovnih mentorjev
Poslovni mentorji, ki bodo navedeni
v vlogah podjetij, ki bodo odobrene za sofinanciranje upravičenih stroškov, bodo vpisani v evidenco pri JAPTI. JAPTI ne prevzema odgovornosti za kvaliteto opravljenih
storitev poslovnih mentorjev, ki so vpisani
v evidenco.
V evidenci se vodijo naslednji podatki
o poslovnem mentorju:
11
Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na
podlagi časa predložitve vlog na pošti (datum,
ura, minuta poštnega žiga) ali osebno na sedežu JAPTI (datum, ura, minuta). V primeru, da
iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni
ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva
oddaja ob 24. uri.
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– ime in priimek poslovnega mentorja,
– telefon,
– GSM,
– e-mail.
JAPTI varuje osebne podatke poslovnih
mentorjev in osebne podatke drugih sub
jektov, ki jih pridobi pri opravljanju storitev
v programu Vavčerski sistem podpore rasti
in razvoju podjetij, ter varuje poslovno tajnost v skladu z veljavno zakonodajo.
7.4. Pogoji za izbiro poslovnega mentorja
Pogoji, ki jih mora za potrebe tega javnega razpisa izpolnjevati poslovni mentor, so:
– poslovni mentor vodi ali je v preteklosti
vodil podjetje, ki je v času njegovega vodenja izkazovalo rast12 čistih prihodkov od
prodaje vsaj v dveh letih13,
– poslovni mentor ima doseženo vsaj 6.
stopnjo izobrazbe,
– poslovni mentor izkazuje izkušnje s poslovnim mentorstvom mikro, majhnim ali
srednje velikim podjetjem, registriranim po
ZGD-1. Poslovni mentor mora izkazati vsaj
tri reference14 (trajanje poslovnega mentorstva vsaj 6 mesecev/podjetje) od leta 2006
dalje ter jasen in potrjen prispevek k rasti in
razvoju v mentoriranih podjetjih,
– poslovni mentor izkazuje strokovna
znanja in izkušnje, ki jih lahko posreduje
s poslovnim mentorstvom ter reference
o sodelovanju na projektih,
– poslovni mentor ima sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s podjetjem, ki
bo izstavljalo račune za storitve v programu
Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju
podjetij, za čas trajanja poslovnega mentorstva15. Podjetje mora biti registrirano za
opravljanje svetovalne dejavnosti.
7.5. Izvedba poslovnega mentorstva
Poslovno mentorstvo bo moralo potekati
na naslednji način:
– podjetje, ki je upravičeno do kandidiranja na ta javni razpis, si po lastni presoji
izbere poslovnega mentorja, ki izpolnjuje
pogoje za poslovnega mentorja po tem javnem razpisu. »Ujemanje« med podjetjem
in poslovnim mentorjem je eden od ključnih
elementov za uspešno izvedbo poslovnega
mentorstva. Poslovni odnos bo moral temeljiti na zaupanju, spoštovanju, pozitivnem
odnosu in na skupnem izvajanju aktivnosti
za doseganje zastavljenih ciljev, ki morajo bili dorečeni pred začetkom poslovnega
mentorstva s Programom poslovnega mentorstva (sestavni del vloge),
– podjetje skupaj z izbranim poslovnim
mentorjem pripravi vlogo na ta javni razpis,
– podjetje pošlje vlogo na ta javni razpis,
– poslovno mentorstvo se mora izvesti
v obliki rednih skupnih aktivnosti podjetnika
in poslovnega mentorja vsaj 1 × tedensko,
v strnjeni izvedbi brez prekinitev najmanj 12
celih mesecev in ne dlje kot do 15. 9. 2012.
Poslovno mentorstvo se mora pričeti najkasneje 1. 7. 2011,
12
Formula za izračun rasti: čisti prihodki od
prodaje za leto »n«/čisti prihodki od prodaje za
leto »n-1« > 1.
13
Izpolnjevanje tega pogoja se bo preverjalo na podlagi podatkov navedenih v bazah
AJPES.
14
Referenca je vezana na poslovnega mentorja kot osebo in ne na podjetje, ki ga vodi ali
ga je vodil poslovni mentor.
15
Delo prek avtorske pogodbe ne pride v
poštev.
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– poslovno mentorstvo se izvaja na tistih
področjih poslovanja podjetja, ki jih podjetje opredeli skupaj s poslovnim mentorjem:
finance, marketing, človeški viri, strateško
planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPIs), mreženje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri
financiranja, vstop na nove trge idr. Poslovni mentor je skupaj s podjetjem odgovoren
za doseganje zastavljenih ciljev v Programu poslovnega mentorstva, kar posledično
pomeni tudi za doseganje ključnega cilja
opredeljenega v 4. poglavju tega javnega
razpisa,
– poslovni mentor prek podjetja, ki ga
v vlogi navede kot izdajatelja računov za
njegovo opravljeno delo, podjetju izstavi račun. Podjetje mora poslovnemu mentorju
račun plačati pred uveljavljanjem subvencije
pri JAPTI,
– uveljavljanje subvencije pri JAPTI, kolikor je bilo podjetju na javnem razpisu odobreno sofinanciranje,
– predstavniki JAPTI in Ministrstva za
gospodarstvo bodo prek pripravljenih poročil
in sestankov s podjetjem in poslovnim mentorjem tekoče spremljali potek poslovnega
mentorstva, in sicer z vidika uresničevanja
zastavljenih ciljev v programu poslovnega
mentorstva. JAPTI in Ministrstvo za gospodarstvo nista odgovorna za nedoseganje
pogodbenih obveznosti podjetja.
8. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 600.000 EUR za leti
2011 in 2012 skupaj. Finančna sredstva so
zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2011 in 2012. Sredstva prispeva
Republika Slovenija v 100% deležu prek
Ministrstva za gospodarstvo (proračunska
postavka 6064).
Okvirna skupna višina razpisanih sredstev za ta javni razpis se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
9. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo državne pomoči
»Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007
– 2013, majhna in srednje velika podjetja«, (št. priglasitve: BE02-5715334-2007,
BE02-5715334-2007/I) znaša intenzivnost
pomoči do največ 50% upravičenih stroškov.
Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 15.000 EUR za
celotno obdobje trajanja poslovnega mentorstva. Polovica odobrene celotne višine
subvencije podjetju pripada v letu 2011, druga polovica pa v letu 2012. Neporabljena
sredstva iz leta 2011 ni mogoče prenašati
v leto 2012. Podjetje mora upoštevati, da
znotraj posamezne letne kvote ne more
uveljavljati višje subvencije od 2.500 EUR
za posamezen mesec izvajanja poslovnega
mentorstva.
Kadar podjetje prejme pomoč v obliki
tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po
prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena
intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne
presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala.
Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar pomeni, da skupna višina
vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno
s pomočjo po de minimis pravilu, za iste

upravičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški svetovalnih
storitev poslovnih mentorjev.
Upoštevajo se le tisti upravičeni stroški,
ki bodo nastali v roku od dneva oddaje vloge
na ta javni razpis in največ do 15. 9. 2012.
Pri tem mora podjetje upoštevati, da se mora
poslovno mentorstvo izvesti v obliki rednih
skupnih aktivnosti podjetnika in poslovnega
mentorja vsaj 1 x tedensko, v strnjeni izvedbi brez prekinitev najmanj 12 celih mesecev
in ne dlje kot do 15. 9. 2012.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek. Poleg tega upravičen
strošek niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno, občasno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi
obratovalnimi stroški podjetja.
Podjetje, ki se bo/je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje zagona podjetij v sub
jektih inovativnega okolja v letu 2011 (P2)
Slovenskega podjetniškega sklada, ne more
po tem javnem razpisu uveljavljati nobenih
upravičenih stroškov, ki jih je/bo uveljavljalo
na omenjenem javnem razpisu Slovenskega
podjetniškega sklada.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev
po tem javnem razpisu so s strani JAPTI
odobreni zahtevki za izplačilo, ki jih bodo
morala podjetja predložiti JAPTI v rokih
opredeljenih v pogodbi. Vzorec pogodbe je
sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Način prijave
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev,
vendar ne dlje kot do 20. 6. 2011. Vloge,
ki bodo prispele po 20. 6. 2011 (definicija
»prispetje«: smiselno se upoštevajo določila prvega odstavka 12. poglavja tega javnega razpisa), se kot prepozne s sklepom
zavržejo.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
navodil na obrazcih.
Vlogo lahko podjetje pošlje po pošti ali
dostavi osebno na sedež JAPTI. Vloga
mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je
opremljena z izpolnjenim Obrazcem št. 6:
»Naslovnica za ovojnico«, na naslov: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana.
12. Odpiranje vlog in izbor podjetij-prejemnikov
Odpiranje vlog ne bo javno. JAPTI
bo vloge obravnaval tekoče po zaporedju predloženih vlog na pošti (datum, ura,
minuta poštnega žiga) ali osebno na sedežu
JAPTI (datum, ura, minuta). Obravnavale
se bodo le vloge prispele v zaprti in pravilno
opremljeni ovojnici. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne
ura in ne minuta predložitve, se upošteva
oddaja ob 24:00 uri. V primeru, da bo imelo
več vlog isti čas prispetja, se upošteva, da
ima prednost tista vloga, ki izkazuje višji%
rasti dodane vrednosti, če se primerja dodana vrednost podjetja v letu 2010 v primerjavi z letom 2009. V tem primeru se
bodo ovojnice z vlogami, ki so prispele ob
istem času, odprle in razvrstile v vrstni red
na podlagi določila iz prejšnjega stavka tega
odstavka.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge
glede na zahteve alineje »b« 6. poglavja
tega javnega razpisa, bo komisija pozvala
podjetje k dopolnitvi vloge. Nepopolne vlo-
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ge, ki jih podjetja v določenem roku ne bodo
dopolnila, se kot nepopolne zavržejo.
JAPTI lahko kadarkoli zahteva od podjetja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev
dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor
podjetje tega ne stori v določenem roku, bo
JAPTI odločil na podlagi podatkov, ki jih ima
na razpolago.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 3., 4., 7., 9. in
10. poglavjem tega javnega razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
Kolikor ostanejo sredstva v višini, ki ne
zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane
višine sofinanciranja upravičenih stroškov
vloge, ki ima na osnovi merila iz 6. poglavja
tega javnega razpisa prva možnost prejeti
sredstva, sredstva ostanejo nerazporejena.
V primeru, da bodo porabljena vsa razpisana sredstva, se bodo vloge, ki niso prišle
na vrsto, neodprte vrnile pošiljateljem.
13. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
direktor JAPTI s sklepom. Podjetja bodo
o izidu razpisa obveščena s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma prejema
vlog. Podjetja bodo ob vročitvi sklepa o izbiri
pozvana k podpisu pogodbe (»vavčer«). Če
se podjetje v roku osmih dni od prejema
poziva na podpis pogodbe ne odzove, se
šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev
sredstev. Sredstva se nato lahko dodelijo
naslednji vlogi, ki ima na osnovi merila iz 6.
poglavja tega javnega razpisa prva možnost
prejeti sredstva.
14. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre,
so informacije javnega značaja razen tistih,
ki jih podjetje posebej označi kot poslovno
skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Člani komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko JAPTI, Ministrstvo za gospodarstvo ali drugi organi, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
uporabijo za evidence oziroma sezname in
analize.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.japti.si ali na sedežu JAPTI,
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan, med 9. in 13. uro. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov vavcer@japti.si,
s pripisom »JR Mentorski vavčer 2011 –
razpisna dokumentacija«. JAPTI ni dolžan
posredovati razpisne dokumentacije, če iz
e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
16. Dodatne informacije: informacije
v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti na podlagi pisnega zaprosila ali prek elektronske pošte na
naslov: vavcer@japti.si, do vključno 10. 6.
2011 – zaprosilo naj bo označeno z »JR
Mentorski vavčer 2011 – vprašanje«. JAPTI ni dolžan posredovati informacij v zvezi
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, če iz pisnega zaprosila ali iz elektronske pošte pošiljatelja ni razvidne zahtevane
označbe. JAPTI bo na spletnem naslovu
www.japti.si objavil odgovore na vprašanja
v roku treh delovnih dni po prejemu vpraša-

nja. Odgovori na vprašanja so sestavni del
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
17. Obrazci za pripravo vloge:
Obrazec št. 1: Prijava podjetja
Obrazec št. 2: Izjava podjetja
Obrazec št. 3: Program
poslovnega
mentorstva
Obrazec št. 4: Poslovni mentor
Obrazec št. 5: Izjava poslovnega mentorja
Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-2127/11
Na podlagi 13. in 15. člena Zakona
o romski skupnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 33/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10),
Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Sveta
romske skupnosti Republike Slovenije v letu
2011, št. 1516-11-018060 in sklepa izredne
seje Sveta romske skupnosti Republike Slovenije z dne 4. 3. 2011, Svet romske skupnosti objavlja
javni razpis
»Finančna podpora delovanju romskih
društev v letu 2011 (JR-RD 2011)«
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev: Svet romske skupnosti Republike
Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska
Sobota.
2) Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja romskih društev:
– na področju ohranjanja in krepitve
identitete pripadnikov skupnosti,
– na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja društev v prid pripadnikov
romske skupnosti,
– na področju ozaveščanja in boja proti
diskriminaciji in nestrpnosti,
– na področju informativne dejavnosti,
– pri drugih dejavnostih, pomembnih za
romsko skupnost.
3) Predmet javnega razpisa so programi,
ki podpirajo cilje javnega razpisa.
4) Prosilci javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo romska društva v Sloveniji, ki so registrirana
kot pravne osebe zasebnega prava oziroma
društvo, ki deluje v javnem interesu.
5) Pomen izrazov
Programi so redne naloge in aktivnosti,
ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.
6) Pogoji sofinanciranja
Finančno podporo lahko prejmejo prosilci - društva, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da predstavljajo organizacijo romske
skupnosti v Sloveniji oziroma v občinah in
so registrirane kot pravna oseba zasebnega
prava oziroma društvo, ki deluje v javnem
interesu,
– da je trend njihovega delovanja dolgoročen,
– da spoštujejo postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije,
– da opravljajo dejavnosti, pomembne za
pripadnike romske skupnosti.
Prosilci - društva, ki ne bodo izpolnjevali
omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7) Merila za sofinanciranje
1. pomen prijavljenega programa za
spodbujanje aktivnega delovanja romskih
društev,
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2. tradicija delovanja romskega društva,
3. kakovost programa,
4. načrti delovanja,
5. obseg delovanja,
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za delovanje romskih društev v letu 2011 znaša
47.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za leto 2011 morajo
biti porabljena v istem letu.
9) Dokumentacija javnega razpisa: dokumentacija javnega razpisa z obrazci je na
razpolago na spletni strani Sveta romske
skupnosti Republike Slovenije http://svetromskeskupnosti.si. Dokumentacijo lahko
zainteresirani dvignejo tudi osebno, v pisarni
Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota,
vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
10) Način prijave
Prosilci svoje vloge pošljejo po pošti ali
osebno predložijo na Svet romske skupnosti
RS, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici
morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – Prijava na razpis JR-RD
2011« Finančna podpora delovanju romskih
društev,
– polni naslov Sveta romske skupnosti
Republike Slovenije,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
11) Trajanje javnega razpisa: prosilci morajo vloge oddati najkasneje do 8. 4. 2011
do 15. ure. Za pravočasno se šteje vloga,
ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 8. 4. 2011, oziroma istega dne do
14. ure osebno v pisarni Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Nepravočasne
vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem.
12) Odpiranje in ocenjevanje vlog
Komisija bo pričela z odpiranjem vlog
najkasneje 11. 4. 2011. Odpiranje vlog ni
javno.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge, na predpisanih
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju prispelih vlog. Prosilci,
katerih vloge niso bile popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge
je 8 dni.
13) Obveščanje o izboru
Sklepi o izboru prejemnikov sredstev
bodo izdani najkasneje 3. 5. 2011.
14) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Svetu romske
skupnosti RS, vsak dan med 9. in 14. uro,
tel. 02/526-13-04, faks: 02/526-13-04.
Svet romske skupnosti
Republike Slovenije
Št. 64/2011
Ob-2134/11
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko,
objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Garancijska shema za Dolenjsko (v nadaljevanju: RC GSD) v sodelovanju z občinami
MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika,
Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič,
Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan,
Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk
ter bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska
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in Bela krajina, NLB d.d., Podružnica Kočevje, Probanka d.d., Raiffeisen banka d.d.,
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna banka
Slovenije d.d., Hranilnica LON d.d., Abanka
Vipa d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še
pristopile k projektu,
razpis
dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD)
za leto 2011
1. Predmet razpisa:
RC GSD razpisuje:
– dolgoročna posojila v predvidenem
skupnem znesku 2.180.000,00 EUR,
– garancije za ta posojila v predvidenem
skupnem znesku 1.090.000,00 EUR.
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter
fizičnih oseb, ki imajo registrirano dopolnilno
dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah:

OBČINA

v eur

Razpis posojil 2011

Razpis garancij 2011

MO Novo mesto

771.600

385.800

Občina Črnomelj

174.600

87.300

Občina Dolenjske Toplice

128.600

64.300

Občina Kočevje

77.500

38.750

Občina Kostel

11.200

5.600

Občina Loški potok

5.000

2.500

Občina Metlika

92.900

46.450

Občina Mirna Peč

75.800

37.900

Občina Mokronog - Trebelno

32.600

16.300

Občina Semič

43.200

21.600

Občina Straža

166.100

83.050

Občina Šentjernej

158.900

79.450

Občina Šentrupert

16.800

8.400

Občina Škocjan

73.000

36.500

Občina Šmarješke Toplice

137.500

68.750

Občina Trebnje

75.200

37.600

Občina Žužemberk

139.500

69.750

2.180.000

1.090.000

SKUPAJ

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu
oziroma s prenosom neporabljenih sredstev
iz razpisa posojil za nova delovna mesta
in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto
2011.
Posojila in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma se lahko posojilo
odobri iz sredstev druge občine v regiji JV
Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj
½ zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem
v omenjeni občini) za nedoločen čas in se
tudi investicija izvaja v omenjeni občini.
2. Upravičeni stroški
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih stro-
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jev, cestno prevoznih sredstev ter stroške
izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih
prostorov.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja.
– Stroški za obratna sredstva, ki pomenijo stroške nakup materiala, blaga, storitev,
promocije, plač in stroški testiranja.
Upravičeni so stroški nastali od 1. 1.
2011 dalje.
Za financiranje obratnih sredstev se lahko porabi največ 20% skupne mase razpisanih posojil za posamezno občino, razen
v primeru, da posamezna občina odloči
drugače.
3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij
3.1. Dolgoročna posojila:
Znesek posojila:

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

Potrebni lastni viri:

najmanj 30% od vrednosti investicije

Obrestne mere za posojila:

4,99% nespremenljivo nominalno letno (NLB d.d.,
Probanka d.d.) ali
6-mes. EURIBOR + 1,5% (Raiffeisen banka d.d.,
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna banka Slovenije
d.d., Hranilnica LON d.d., Abanka Vipa d.d.)

Stroški posojila pri banki:

0,5% od zneska odobrenega posojila oziroma najmanj
84,00 EUR

Stroški obdelave vloge pri
RC:

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

Odplačilna doba posojila:

nad 1 do 7 let za financiranje investicij,
nad 1 do 3 leta za financiranje obratnih sredstev,
možnost 6-mesečnega moratorija na odplačilo glavnice

Način črpanja:

v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno
uporabo

Način odplačila posojila:

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

Zavarovanje posojila:

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

Strošek garancije RC GSD:

1% od vrednosti garancije.

3.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom za financiranje investicij zaprosi tudi za garancijo RC GSD v višini od 50% do 85%
vrednosti posojila RC GSD. Pri posojilu za
financiranje obratnih sredstev ni možno pridobiti garancije.
Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe.
4. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se po 55. členu
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
štejejo za majhno družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis
v register samostojnih podjetnikov oziroma
v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe,
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– fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma fizične osebe z registrirano
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta prosta sredstva. Izjemoma
se lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec
v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje
vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem
v omenjeni občini) za nedoločen čas in se
tudi investicija izvaja v omenjeni občini.
Upravičenec – prijavitelj, ki je fizična oseba z registrirano dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji, ni upravičen do financiranja obratnih
sredstev.
Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave.
5. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki:
– imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje
novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih
trgih) in ekološko naravnani,
– povečujejo število novih delovnih mest,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je:
– povezana s prestrukturiranjem velikih
gospodarskih sistemov,
– na razvojno ogroženih območjih,
– povezana z razvojem turizma,
– pomeni strateško prednost za regijo
Jugovzhodna Slovenija,
– pomeni strateško prednost tudi za
lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancije
RC GSD bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja.
6. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto
d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc,
tel. 07/337-29-87, in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev
72, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vloga je na razpolago tudi na spletni strani, www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih
mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge, ki
ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo
zavrnjene.
7. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge oddane do 5. koledarskega dne v tekočem mesecu, bodo
obravnavane najkasneje do konca tekočega
meseca. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij ter
banka enkrat mesečno. RC GSD bo prosilce
pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov
v 15 dneh po sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Št. 64/2011
Ob-2135/11
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sh Na podlagi
pravil o delovanju Garancijske sheme za
Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Ga-
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rancijske sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska
cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju:
RC) v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) in občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske
Toplice, Kočevje, Metlika, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk ter v sodelovanju
z bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska
in Bela krajina, NLB d.d., Podružnica Kočevje, Probanka d.d., Raiffeisen banka d.d.,
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna banka
Slovenije d.d., Hranilnica LON d.d., Abanka
Vipa d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še
pristopile k projektu,
razpis
posojil za nova delovna mesta
in obratna sredstva (Mikrokrediti)
za leto 2011
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih
oseb z registrirano dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev
od 1. 1. 2010 dalje in v letu 2010 niso koristili mikrokredita RC ter posojila gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do
50 zaposlenih) in fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji
za nova delovna mesta realizirana od 1. 1.
2011 dalje in posojila za obratna sredstva
posojilojemalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v
nadaljevanju: GSD) za leto 2011 prejeli
posojilo za nakup opreme ali ekološkega
tovornega vozila.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva
zagotavljajo ZRSZ in občine. Skupni znesek
razpisanih sredstev znaša 420.000 EUR,
in sicer:
v EUR

OBČINA

Razpis posojil 2011

MO Novo mesto

115.000

Občina Črnomelj

25.000

Občina Dolenjske Toplice

30.000

Občina Kočevje

10.000

Občina Metlika

20.000

Občina Mirna Peč

5.000

Občina Mokronog - Trebelno

10.000

Občina Semič

10.000

Občina Straža

55.000

Občina Šentjernej

30.000

Občina Šentrupert

10.000

Občina Škocjan

10.000

Občina Šmarješke Toplice

40.000

Občina Trebnje

20.000

Občina Žužemberk

30.000

SKUPAJ

420.000

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Višina razpisanih sredstev se lahko
spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma s prenosom neporabljenih sredstev iz
razpisa dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto
2011.
2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1. 1. 2010 naprej,
2. delodajalci (do 50 zaposlenih) in
fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so od 1. 1. 2011 dalje za nedoločen čas oziroma čas odplačila
posojila zaposlili osebo, ki išče zaposlitev in
pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu,
3. posojilojemalci, ki so iz razpisanih
sredstev GSD za leto 2011 prejeli posojilo
za nakup opreme ali ekološkega tovornega
vozila.
Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa
imajo prosilci iz 1. in 2. točke, ki so realizirali
samozaposlitev ali novo zaposlitev s posredovanjem ZRSZ.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti
namen (investicijo) le enkrat.
Prosilec mora imeti sedež na območju
občine, ki sodeluje v razpisu. Izjemoma se
lahko posojilo odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri
zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim
bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen
čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno
bivališče v tej drugi občini oziroma pri posojilu za obratna sredstva se investicija izvaja
v omenjeni občini.
Če delodajalec v času, za katerega je
prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih
in v roku enega meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma čas
odplačila posojila, je dolžan še neodplačani del posojila vrniti naenkrat, najpozneje
v mesecu dni, če odbor za odobritev posojil
ne odloči drugače.
3. Posojilni pogoji
Znesek posojila:

5.000,00 EUR za samozaposlitev oziroma vsako delovno
mesto, ki ustreza razpisnim pogojem,
5.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel
posojilojemalec posojilo za nakup opreme ali ekološkega
tovornega vozila iz GSD za leto 2011 za realizacijo
investicije v vrednosti do 50.000,00 EUR,
10.000,00 EUR/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel
posojilojemalec posojilo za nakup opreme ali ekološkega
tovornega vozila iz GSD za leto 2011 za realizacijo
investicije v vrednosti nad 50.000,00 EUR

Obrestne mere za
posojila:

4,99% nespremenljivo nominalno letno (NLB d.d.,
Probanka d.d.)

ali

6-mes. EURIBOR + 1,5% (Raiffeisen banka d.d., Abanka
Vipa d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna banka
Slovenije d.d., Hranilnica LON d.d.)

Odplačilna doba:

od 1 do 3 leta z možnostjo 6-mesečnega moratorija na
odplačilo glavnice

Stroški banke:

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

Stroški obdelave
posamezne vloge RC:

25,00 EUR +DDV (razen za podjetnike začetnike in za
prosilce, ki so v letu 2011 ta strošek že plačali)

Način odplačila posojila:

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

Zavarovanje:

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

Strošek garancije:

1% od vrednosti garancije za garancijo GSD, ostalo po
pogojih banke.
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Za ekološka tovorna vozila se štejejo tovorna vozila z motorji z oznako vsaj EURO
5, ki so bila izdelana vsaj v letu 2010.
4. Vloga
Vlogo za posojilo lahko prosilec prejme
na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto,
kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc,
tel. 07/337-29-87, in v Razvojnem centru
Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna oseba
Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vlogo
lahko prosilci dobijo tudi na spletni strani,
www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih
mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge,
ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa,
bodo zavrnjene.
5. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge oddane do 5.
koledarskega dne v tekočem mesecu, bodo
obravnavane najkasneje do konca tekočega
meseca. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij
in banka enkrat mesečno. RC bo prosilce
pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15 dneh po sprejemu odločitve na
odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ob-2169/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11) 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, 112/07 in
9/11), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
v zvezi s promocijo slovenske znanosti
v tujini v letu 2011
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 aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti in znanja v tujini, pri čemer
se aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske
znanosti lahko izvajajo tudi na območju Republike Slovenije, če je zagotovljena primerna mednarodna znanstvena in strokovna
udeležba.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo zavodi,
skupnosti zavodov, gospodarske družbe,
društva, zveze društev in ustanove. Prav
tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu. Prijavitelj za izvajanje aktivnosti pooblasti odgovornega nosilca.
4. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so
1. spodbujanje sodelovanja slovenskih
raziskovalcev z raziskovalci iz držav, s kate-
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rimi Republika Slovenija še nima sklenjenih
ustreznih mednarodnih aktov ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oziroma
se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti
v praksi še ne izvajajo;
2. spodbujanje promocije slovenske
znanosti pri slovenskih raziskovalcih iz zamejstva oziroma slovenskih raziskovalcih
živečih po svetu, ki organizirajo dogodke
v tujini;
3. spodbujanje organizacije oziroma
aktivnega sodelovanja na odmevnih dogodkih doma in v tujini, s katerimi se predstavi slovenska znanstvena, raziskovalna in
razvojna sfera oziroma njihovi dosežki; pri
tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski
raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski
raziskovalci živeči po svetu;
4. podpora slovenskim ustanovam ali
združenjem, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slovenskih humanistov,
naravoslovcev in drugih strokovnjakov
v zamejstvu, ter hkrati sodelujejo s tujimi
univerzami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske lektorate v tujini.
5. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo komisija,
ki jo imenuje direktor ARRS, pregledala prijave jih ocenila po naslednjih merilih:
1. Skladnost z razpisom: 0 do 30
točk;
2. Odmevnost promocijske dejavnosti:
0 do 20 točk;
3. Vidnost promocijske dejavnosti: 0
do 20 točk;
4. Reference prijavitelja – promocijske: 0 do 10 točk;
5. Reference prijavitelja (nosilca) –
znanstvene: 0 do 10 točk;
6. Ekonomičnost in realnost finačne
konstrukcije: 0 do 10 točk.
Kot promocijo slovenske znanosti v tujini
na tem razpisu ne upoštevamo udeležbe
slovenskega raziskovalca na mednarodni
konferenci s postrom ali predavanjem.
Skupaj je možnih 100 točk. Na podlagi
skupnega števila točk za posamezno prijavo, ločeno po posameznih ciljih razpisa, bo
komisija pripravila prednostni seznam prijav
za sofinanciranje. Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje sprejme direktor agencije na
podlagi predloga komisije.
6. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa znaša 190.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letu 2011 je vezano na
sprejem finančnega načrta agencije ter na
zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– potne stroške in dnevnice (za največ en
teden) za slovenske raziskovalce, ki sodelujejo z raziskovalci držav, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenega ustreznega mednarodnega akta ali so ti v postopku
priprave oziroma ratifikacije oziroma se že
sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo (za cilj 1);
– stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi, ki jih izvajajajo slovenski raziskovalci, tudi iz zamejstva in živeči po svetu (za
cilj 2 in 3);
– stroške delovanja slovenskih ustanov,
ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
slovenskih humanistov in naravoslovcev
v zamejstvu, sodelujejo s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter
s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske lektorate
v tujini (za cilj 4).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku aktivnosti največ v višini
odobrenega zneska (za cilje 1–3) oziroma
s pogodbo (za cilj 4). Za cilj 4 je okvirno predvidenih do 50.000 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, in predvideni
čas izvajanja razpisa, je do 31. decembra
2011.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave v zaprtih ovojnicah je treba opremiti z oznako »Ne odpiraj, prijava
na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti
v tujini v letu 2011«. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Ovojnica s prijavo mora prispeti v glavno
pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30,
1000 Ljubljana, najkasneje do 29. 4. 2011,
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi
prijave oddane priporočeno po pošti iz
Slovenije, najkasneje do 29. 4. 2011, do
12. ure (poštni žig). Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in
elektronski obliki. Nepravočasno prispelih
in nepravilno opremljenih prijav komisija
ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila
prijavitelju.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ARRS-MS-PROM-03/2011. Obrazec,
poimenovan ARRS-MS-PROM-03-2011-Pr
(s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, mora najkasneje 29. 4.
2011, do 12. ure, prispeti tudi po elektronski
pošti kot priloga na naslov: razpis-promocija2011@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.
9. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 4. 5. 2011, ob 9. uri,
v prostorih agencije.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v 30 dneh od navedenega zaključka
razpisa.
11. 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.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Fani.RozicNovak@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-2189/11
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravil-

nikom o izvajanju knjižničnega nadomestila
(Uradni list RS, št. 42/04) objavlja
javni razpis
za prevajalske štipendije iz naslova
knjižničnega nadomestila za leto 2011
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila za leto
2011. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in
humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko
refleksijo o prevajanju – v skladu z določbami Pravilnika DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila
(v nadaljevanju: Pravilnik DSKP), ki je del
razpisne dokumentacije. Podeljene bodo
delovne in rezidenčne štipendije ter prevajalske premije za vrhunske dosežke v kategorijah »perspektivni prevajalec« in »uveljavljeni prevajalec«. Prijavljanje za štipendije
poteka po zvrsteh, razvrstitev kandidatov
po kategorijah pa opravi strokovna komisija. Kriteriji za pridobitev štipendij v različnih
zvrsteh so v zgoraj omenjenem Pravilniku
DSKP izčrpno predstavljeni v njegovem 7.,
8. in 20. členu.
2. Razpisni rok: razpis stopi v veljavo
v petek, dne 25. marca 2011 in se zaključi
dne 22. aprila 2011.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik DSKP,
– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– formular za dodelitev posamezne vrste
štipendije,
– formular z dopolnilnimi podatki (podatki
o TR, banka, davčna številka in izpostava).
Predlagatelj mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo zahteva 8. člen
Pravilnika DSKP.
4. Oddaja in dostava prijav: prijava mora
biti predložena na naslov Društvo slovenskih
književnih prevajalcev, Tomšičeva 12, 1000
Ljubljana do (vključno) 22. aprila 2011 kot
priporočena pošiljka, v zapečatenem ovitku
z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj –
Prijava za štipendijo iz naslova knjižničnega
nadomestila. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedba vlagatelja in njegov naslov.
Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila
oddana kot priporočena pošiljka do 22. aprila. 2011.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (8. člen).
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko dobi
v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP:
www.dskp-drustvo.si.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
strokovna komisija DSKP na prvem sestanku 26. aprila 2011 pregleda vloge in ugotovi
morebitne pomanjkljivosti ter pozove predlagatelje k dopolnitvi vlog v roku osmih dni. Komisija bo predlagatelje o svojem izboru obvestila najkasneje v 3 tednih po izteku roka
za dopolnitev vlog, ki se zaključi 17. maja
2011. Rezultati razpisa bodo uradno veljavni
po izteku pritožbenega roka 8 dni po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku predloge strokovne
komisije potrdi Upravni odbor DSKP.
Društvo slovenskih književnih
prevajalcev
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Ob-2088/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, št. 61/08), sprejetega Odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2011
(Uradni list RS, št. 14/11), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 70/07) objavlja Občina Brežice
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Brežice
za leto 2011
I. Naročnik: Občina Brežice, CPB 18,
8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: Občina
Brežice (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2011, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2011 v okvirni višini 95.000 EUR.
Vrsta ukrepa
(ukrepi po pravilniku):

1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za
primarno proizvodnjo
(9. člen pravilnika)
2. Zagotavljanje tehnične
podpore
(11. člen pravilnika)

Višina
sredstev

86.000 EUR
9.000 EUR

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke, ki so navedene v tem razpisu v skladu
z Odlokom o proračunu Občine Brežice za
leto 2011.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Upravičenci do pomoči so mala in
srednje velika podjetja (MSP), kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj
1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo
na območju Občine Brežice.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu Smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne
1. 10. 2004, str. 2).
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
do sredstev ni upravičen.

(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje
kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih
sredstev (državnih ali evropskih).
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci,
upravičeni stroški in višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev je
86.000 EUR (PP 1340).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje in molžo,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo in gradnjo hlevov ter ureditev
izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi), sofinanciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče,
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko
pridelavo (škropilnice, pršilniki, zgrabljalniki,
okopalniki, itd.),
– stroški nakupa novega ali rabljenega
traktorja s štirikolesnim pogonom,
– nakup rabljenega ali novega kombajna
za spravilo žit,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči.
Upravičenci:
– mala in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1
ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Brežice.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
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– za izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2011 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo (gradbeno dovoljenje).
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile
izvedene na osnovi kredita ali leasinga,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
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Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 40% upravičenih stroškov,
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
4.200 EUR in največ 20.100 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije so
lahko tudi višje od 20.100 EUR. Pri izračunu
subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji
limit. Kolikor je prijavitelj na ta javni razpis
davčni zavezanec, se mu upošteva investicija brez DDV-ja.
– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi in sicer
ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
9.000 EUR (PP 1160).
Predmet podpore:
– je usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
– je izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
strokovne ekskurzije, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški
udeležbe, stroški izdaje publikacij in najemnine,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
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Upravičenci:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine Brežice in imajo sedež v Občini
Brežice,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine in imajo sedež v Občini Brežice.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje
do:
– vključno ponedeljka, 28. 3. 2011, za
namen: Tehnična pomoč
– vključno petka, 6. 5. 2011, za namen:
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
na naslov: Občina Brežice, Oddelek za
gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve, CPB 18, 8250 Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«.
Ne odpiraj »JR – tehnična podpora«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Brežice.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno. Rok za dopolnitev
vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge,
ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot
neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Opomba: strokovna komisija bo po oddaji vseh dokumentov za črpanje sredstev
po tem razpisu, preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.

Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev direktor občinske uprave.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
V obrazložitvi sklepa se opredeli še namen
ter opravičljive stroške, za katere so bila
sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo
za katera so sredstva namenjena, in sicer
za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku
8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje
priporočeno po pošti, na Občino Brežice.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2011, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun
upravičenca na podlagi zahtevka. Zahtevek
in pogodba morata biti dostavljeni na Občino Brežice, najkasneje do vključno 30. 10.
2011. Zahtevek mora vsebovati dokazila in
račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Računi morajo biti originalni
ali overjeni.
Računi za izvedene aktivnosti (ukrepi:
Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore) morajo biti
z datumom po prejemu sklepa. Račune
z datumom pred izdajo sklepa odobritve kot
račune z datumom po 30. 10. 2011 komisija
ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Brežice, www.brezice.si, ali
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo,
v času uradnih dni, na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve
Občine Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
Dodatne informacije posreduje Roman
Matjašič, tel. 07/499-15-16, e-mail: roman.matjasic@brezice.si.
Občina Brežice
Št. 407-21/2011
Ob-2089/11
Občina Brežice na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Uradni list RS, 40/07) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 14/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in zvez
v Občini Brežice v letu 2011
Osnovni podatki o javnem razpisu
I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
II. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez
v Občini Brežice za leto 2011, ki delujejo
na področju spodbujanja razvoja turizma na
območju Občine Brežice.
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III. Višina razpoložljivih sredstev: višina
okvirnih sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev
in zvez v Občini Brežice je 30.448,00 EUR.
Sredstva bodo zagotovljena v proračunu
Občine Brežice za leto 2011, in sicer na
postavki: 9608 – Programi turističnih društev in OTZ.
IV. Namen sredstev in upravičenci
Namen sofinanciranja programa aktivnosti društev in zvez, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost
na območju Občine Brežice, so praviloma
aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah
doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
razvoja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine, urejanja in olepšanja
okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih
točk, čistilne akcije in podobno, spodbujanje
k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih
dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka:
organizacija delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev: seminarji, predavanja,
– delavnice, ekskurzije, ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– sredstva za investicije v prostore društev in zvez,
– programi oziroma projekti, ki so sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna.
Upravičenci do sredstev so zgoraj navedena društva in zveza, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine
Brežice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 40/07).
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– Prijavni obrazec,
– Pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu društva ali zveze v letu 2010,
– Pregledna vsebinska in finančna predstavitev programa aktivnosti za leto 2011,
ki je potrjen s strani pristojnih organov društva,
– obrazec predstavitev prijavljenega programa,
– obrazec predstavitev projekta,

– izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa,
– parafiran vzorec pogodbe.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Merila so določena v razpisu v točkah.
Sredstva se razdelijo glede na doseženo
število točk in višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
A: do 60% na podlagi predloženega letnega programa po naslednjih področjih:
1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
2. organizacija in izvedba čistilnih akcij,
3. organizacija in izvedba prireditev,
4. promocijske aktivnosti,
5. izobraževanje,
6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje aktivnosti vzpodbujanju razvoja
turizma,
7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe;
B: do 20% na podlagi projektov;
C: do 10% na podlagi članstva;
D: do 10% za ostala merila, ki jih določi
komisija na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma.
VII. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja meril, ki obravnavajo programe
in projekte društev ter zvez. Pod programi
se štejejo redne programske aktivnosti, ki se
že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno društvo ali zveza lahko prijavi poleg programa
največ 3 projekte.
Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti in projekte turističnih društev in zvez
največ do največ 50% celotne vrednosti prijavljenih aktivnosti in projektov.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji
Vse podrobnejše informacije o razpisu in
razpisni dokumentaciji pridobite na Občini
Brežice, CPB 18, Brežice. Kontaktna oseba:
Roman Matjašič, tel. 499-15-16.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
konca razpisnega roka, vsak delovni dan,
med 8. in 14. uro, na Občini Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice, ali na spletni strani
www.obcina.brezice.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom vlagatelja ter pripisom »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice« osebno na
vložišče Občine Brežice, v času uradnih ur,
ali po pošti na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Rok za prijavo: do vključno 4. 4. 2011
(velja poštni žig).
Na kuverti mora biti vidno označen naziv
pošiljatelja.
Rok za dostavo zahtevka za nakazilo zneska z dokumentacijo je do vključno
30. 11. 2011. Kolikor so aktivnosti opravljene pred tem datumom, se sredstva lahko
črpajo prej. Črpanje sredstev bo možno tudi
na več obrokih oziroma po opravljeni aktivnosti.
X. Odpiranje vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine
Brežice. Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna
komisija, ne bo javno.
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V primeru nepopolnih vlog, bodo prijavitelji pozvani, da v roku 5 dni svojo vlogo
ustrezno dopolnijo. Kolikor vloga v zadnjem
roku ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavržena kot nepopolna.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh
aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 10 dneh po pravnomočnosti sklepa
o izboru.
Občina Brežice
Št. 5/2011
Ob-2090/11
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03
– ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08 in 99/09
– ZIPRS 1011), 8. in 11. člena Pravilnika
o sofinanciranju izvajanja letnega programa
športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/2010) in Letnega programa
športa v Mestni občini Velenje za leto 2011
(Uradni vestnik št. 4/2011) objavlja Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa
v Mestni občini Velenje iz proračuna
Mestne občine Velenje za leto 2011
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v
nadaljevanju: MOV).
2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu: (podrobnejši opis vsebin je
v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih
obrazcev):
2. 1. Vsebine ter razvojne in strokovne
naloge, na katere se lahko prijavijo izvajalci
letnega programa športa v Mestni občini
Velenje:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– športna rekreacija;
– šport invalidov;
– organizacija športnih prireditev;
– delovanje zvez in društev, ustanovljenih za območje Mestne občine Velenje.
2. 2. Vsebine ter razvojne in strokovne
naloge, na katere se lahko prijavijo občinske
športne zveze:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
– mednarodna in medobčinska dejavnost v športu;
– priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam;
– spodbujanje vrhunskega športa.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu so:
– športna društva;
– občinske športne zveze;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opra-
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vljanje dejavnosti v športu oziroma povezane s športom.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci iz prejšnjega odstavka javnega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Velenje,
v primeru organizacij, ki združujejo člane
na področju regije, se upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Mestni občini
Velenje;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju že več kot
dve leti in najmanj tako dolgo že delujejo
na območju MOV ali neprekinjeno zakonito
nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki
je bilo registrirano za opravljanje dejavnosti
na športnem področju več kot dve leti in je
najmanj tako dolgo že delovalo na območju
MOV;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske (strokovne kadre
z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenostjo za opravljanje športne
dejavnosti izvajalca) in organizacijske pogoje za izvedbo prijavljenih športnih programov;
– da prijavljajo program športa, ki je predmet javnega razpisa;
– izvajalci, ki so športna društva, imajo
urejeno članstvo in evidenco o registriranih
tekmovalcih za programe, s katerimi kandidirajo na javni razpis;
– imajo za prijavljene programe športa
organizirano redno športno vadbo najmanj
36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne
akcije ali pa je s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 6/2010, v nadaljevanju: pravilnik)
za specifični program oziroma športno panogo drugače določeno;
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene
s pravilnikom in javnim razpisom;
– imajo poravnane vse obveznosti do
MOV.
4. Merila za vrednotenje športnih programov
Športni programi bodo izbrani in sofinancirani na podlagi pogojev in meril za vrednotenje, ki so določena v pravilniku.
5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
in rok za porabo sredstev
5. 1. Okvirna višina razpisanih sredstev
za vsebine, razvojne in strokovne naloge
pod zaporedno točko 2.1 za leto 2011 znaša
287.000 EUR.
5. 2. Okvirna višina razpisanih sredstev
za vsebine, razvojne in strokovne naloge pod
zaporedno točko 2. 2. znaša 56.500 EUR.
Mestna občina Velenje bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju na
tem javnem razpisu izbranih programov za
čas od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Pogodbeno dodeljena sredstva za izvajanje programov po pogodbah iz predhodnega odstavka
morajo biti porabljena v letu 2011.
6. Rok za prijavo na javni razpis in način
prijave
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati po pošti kot
priporočeno pošiljko ali jo oddati osebno
v zaprti ovojnici v vložišču na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Pod naslovom prejemnika mora biti
navedeno:
»Javni razpis 2011 – Šport (Ne odpiraj!)«, in sicer najkasneje do 26. 4. 2011,
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do 13. ure. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
priporočeno ali do 13. ure oddana v vložišču
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje
– sprejemna pisarna.
Na sprednji levi zgornji strani ovojnice
mora biti naveden popoln naziv in naslov
prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma nepravilno označene prijave
ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih
razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj
prijavlja več športnih programov mora:
– vsak program prijaviti na ločenem
obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti
v enem izvodu (na enem obrazcu) za vse
prijavljene programe.
Prijava mora vsebovati vse podatke in
dokazila, ki so zahtevana v razpisnih obrazcih oziroma razpisni dokumentaciji.
7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev
Odpiranje prijav, ki ga bo izvedla Komisija za šport (v nadaljevanju: komisija, se bo
pričelo 3. 5. 2011.
Komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki so jih vložile upravičene osebe in
ki vsebujejo prijave na javni razpis, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala
pravočasnost in popolnost prijav.
Prijavitelji, ki bodo v razpisnem
roku predložili nepopolne prijave, bodo
v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti
dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev
prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene.
Komisija bo opravila strokovni pregled
popolnih prijav ter pripravila predlog izbora
izvajalcev in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa
športa ter ga predložila v odločitev županu
MOV oziroma osebi, ki bo od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi
sredstev
Župan MOV ali od župana pooblaščena
oseba bo izdal(a) sklepe o izboru izvajalcev
in višini sredstev, s katerimi bodo programi
sofinancirani iz proračuna MOV za leto 2011
ter izvajalce pozval(a) k podpisu pogodbe.
Zoper sklep o izboru bo možna pritožba
v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru.
O pritožbi bo odločil župan MOV.
Če se izvajalec v roku osem dni od prejema sklepa nanj ne pritoži ali pogodbe ne
podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje,
da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
8. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh: www.velenje.si, pod
poglavjem Priložnosti-Javni razpisi, natečaji
ali pa jo v tem roku lahko zainteresirani dvignejo tudi v vložišču Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, Velenje.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
družbene dejavnosti Mestne občine Velenje, vsak delovni dan, po tel. 03/896-16-77,
pri Cvetki Ažman oziroma na elektronskem
naslovu:
azman.cvetka@velenje.si
ali
v Rdeči dvorani ŠRZ, pri Božici Movh, po
tel. 03/898-74-04 oziroma na elektronskem
naslovu: bozica.movh@srz-rdeca-dvorana.si.
Mestna občina Velenje
Št. 629-02/2011
Ob-2101/11
Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94), 7. člena Statuta
Občina Cankova (Uradni list RS, št. 32/07)
in Pravilnika o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 21/03),
Občina Cankova objavlja
javni razpis
o sofinanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova v letu 2011
Predmet razpisa je dodelitev finančnih
sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova za leto 2011.
Predvidena višina sredstev za ta namen je
3.000,00 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju Občine
Cankova. To so kulturna društva in druga
društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, kulturne
zveze, javni zavodi, ustanove in posamezni
kulturni ustvarjalci in imajo sedež na območju Občine Cankova; so registrirani za
opravljanje programov na področju kulture
oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost; imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske možnosti za uresničitev
načrtovanih kulturnih dejavnosti; imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom
o društvih; ter redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji
programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih uspehih – rezultatih.
V letu 2011 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in posameznikov,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven
šolskega, vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na področju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa
ali projekta,
– število evidentiranih članov društva,
kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva
ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta
s številčnimi podatki o sodelujočih,
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– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri
sredstev.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti
na sedežu Občine Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 20. 4. 2011. Vloge za
prijavo na javni razpis pošljite na naslov:
Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis – kultura«.
Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojnega za kulturo. Izbrani ponudniki bodo
o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje
v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe
o sofinanciranju programov župan Občine
Cankova.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slove
nije.
Občina Cankova
Št. 322-01/2011
Ob-2102/11
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju
turizma v Občini Cankova (Uradni list RS,
št. 33/03), Občina Cankova objavlja
javni razpis
o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Cankova
v letu 2011
Predmet razpisa je dodelitev finančnih
sredstev za sofinanciranje programov na
področju turizma v Občini Cankova za leto
2011. Predvidena višina sredstev za ta namen je 5.000,00 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma; to
so društva, vaške skupnosti, šole, fizične in
pravne osebe s sedežem v Občini Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo,
promocijo in izobraževanjem na področju
razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo
biti registrirani najmanj eno leto – društva,
imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov. Sredstva se
lahko dodelijo le za ukrepe, ki se izvajajo na
območju Občine Cankova.
V letu 2011 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost turističnih društev, zvez,
skupin, posameznikov, v skupni višini
1.500,00 EUR,
– turistične prireditve in akcije, v skupni
višini 3.500,00. EUR.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa
ali projekta,
– število evidentiranih članov društva,
kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva
ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta
s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri
sredstev.
Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da
ima prijavitelj na javni razpis poravnane vse
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davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti
na sedežu Občine Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 20. 4. 2011. Vloge za
prijavo na javni razpis pošljite na naslov:
Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova s pripisom »Javni razpis – turizem«.
Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojnega za turizem. Izbrani ponudniki bodo
o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje
v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe
o sofinanciranju programov župan Občine
Cankova.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slove
nije.
Občina Cankova
Št. 330-1/2011-1
Ob-2128/11
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava–Razdrto (Uradni list RS, št. 85, z dne
21. 9. 2007) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila pridobljena iz sredstev zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov
zaradi gradnje HC Vipava–Razdrto za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vipava
za leto 2011. V letu 2011 je v proračunu
Občine Vipava za ta namen predvidenih
20.000 EUR.
I. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijski proizvajalci (kmetijska gospodarstva),
ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo
na območju Občine Vipava (iz drugih občin
samo, če je poseg na zemljišču, ki je v vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od
naslednjih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije,
– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna
in evropsko primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo
dodeljevala za subvencioniranje obrestne
mere za:
A. Agromelioracijo kmetijskih zemljišč
(sadovnjaki, travniki, pašniki, vrtnarstvo)
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter
investicije v pridelavo mleka in mesa na
kmetijah
C. Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah
D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje.
III. Pogoji in merila za kandidiranje na
javnem razpisu po posameznih panogah:
A. Agromelioracija kmetijskih zemljišč
1. Sadovnjaki
– skupna površina nasadov na kmetijo: –
(breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) – (ostalo
= 0,2 ha),
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– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih
tehnoloških priporočilih.
2. Travniki, pašniki
– skupna površina travnikov in pašnikov
na kmetijo najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejavnost,
– minimalna površina agromelioracije letno – travniki 1 ha, – pašniki 1 ha,
– agromelioracija mora biti urejena po
sodobnih tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agromelioracijskih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje urejenih površin.
3. Vrtnarstvo
– Postavitev rastlinjakov.
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter
investicije v povečanje pridelave mleka in
mesa na kmetijah
1. Novogradnja hlevov
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 10, gorski predel 5
stojišč za krave,
– dolina minimalno 40, gorski predel 15
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €,
– prašičerejski objekti kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,
– drugi živinorejski objekti minimalnega
obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve
iz dejavnosti za katero je podan zahtevek,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
2. Adaptacija hlevov
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hlevov – veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3
stojišča za krave,
– dolina minimalno 15, gorski predel 9
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
C. Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev
s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu,
travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki),
– nabava opreme in strojnih linij za predelavo kmetijskih pridelkov na domu.
Pomoči de minimis
D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje
– investicije v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma,
– investicije v posodabljanje novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo
in promocijo vin,
– objekti za predelavo mleka in mesa na
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke.
IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna
mera (referenčna mera in fiksni pribitek),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini
največ do 60% vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na
posameznega vlagatelja 42.000 €,
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– doba vračila do višine kredita 6.500 € je
3 leta, od višine kredita 6.500 € do 21.000 €
je 5 let, nad 21.000 € pa je doba vračanja
do 10 let,
– enoletni moratorij odplačevanja, ki velja za kredite od višine 21.000 € naprej in
z dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za naslednje namene,
– agromelioracija kmetijskih zemljišč
(sadovnjaki),
– novogradnja in adaptacija hlevov,
– investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je do 16. 12. 2011.
Vloga za posamezno subvencijo obrestne mere se vlaga na posebnem obrazcu,
ki se dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15,
Vipava, in Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Seznam
dokumentacije, ki jo je potrebno vlogi priložiti, je razviden iz obrazca razpisne dokumentacije.
V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: 16. 12.
2011.
VI. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu: vloge morajo biti predložene na naslov
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
osebno ali priporočeno po pošti z oznako
»vloga za kreditiranje investicij v kmetijstvo«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo
prispele do vključno 28. aprila 2011.
VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka,
določenega za predložitev vlog.
VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo pri:
– Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava,
5271 Vipava ali pri
– Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina,
Goriška 23/b, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina.
IX. Komisija Občine Vipava bo spremljala namensko porabo sredstev pri investitorju. Če bo ugotovila, da sredstva niso
bila porabljena za namen, za katerega so
bila dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
ima pravico zahtevati od investitorja vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Investitor bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva pridobitve teh sredstev
do plačila.
X. Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat.
XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu
morajo:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade,
za agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike,
za agromelioracijo travnikov in pašnikov še
najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– ohranjati število stojišč v govedoreji še
najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je
nabavil ali zgradil, še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega
plačila ter skladno s pogoji banke.
Občina Vipava
Št. 141-1/2011
Ob-2129/11
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08,
49/09, 38/10, 107/10, 11/11) ter Odloka
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o proračunu Občine Vipava za leto 2011
(Uradni list RS, št. 18/11) Občina Vipava
objavlja

prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe.
Občina Vipava

javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
in invalidskih programov
in letovanja otrok (občanov) v letu 2011
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih
neprofitnih organizacij, zavodov ter društev,
ki imajo sedež na območju Občine Vipava
oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za
občane Občine Vipava.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Vipava v proračunu za leto 2011
zagotovljenih:
– 8.000,00 EUR za humanitarne in invalidske programe,
– 5.000,00 EUR za subvencioniranje letovanja otrok (občanov do
dopolnjenega 15. leta starosti).
Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč,
– letovanje otrok.
Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,
– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene
na značilnostih invalidov po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj
invalidov,
– druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju Občine Vipava oziroma
za njene občane izvajajo razpisane programe.
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak
delovni dan, med 8. in 13.30),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vipava oziroma , da izvajajo program tudi za občane Občine Vipava,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2010,
– program dela in finančni načrt za leto
2011,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, seznam članov z območja Občine Vipava (ime, priimek in točen naslov oziroma samo število članov, občanov – kadar
to zahteva varstvo osebnih podatkov),
– podatke o višini članarine.
Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Vipava.
Rok za predložitev prijav je do 28. 4.
2011. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis za humanitarne
in invalidske programe in letovanje otrok
za leto 2010«, na naslov Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava. Šteje se, da je
vloga pravočasna kolikor je zadnji dan roka
oddana na pošti priporočeno ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava,
do 14. ure.
O izidu javnega razpisa bodo izvajalci
obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za

Št. 2011/000030
Ob-2144/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Odloka
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 20/11), Občina
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7,
Kostanjevica na Krki, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
za otroke in mladino,
ki jih bo v letu 2011 sofinancirala
Občina Kostanjevica na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Kostanjevica
na Krki v letu 2011, razen programov s področja športa, zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze ter ostale
nevladne organizacije, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Kostanjevica na
Krki. Isti program ne more pridobiti sredstev
iz drugih javnih razpisov Občine Kostanjevica na Krki.
4. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za
področje dela z mladimi za leto 2011 je
1.000,00 EUR.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so
v skladu s predmetom razpisa,
– možnost sodelovanja uporabnikov in
prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami,
– statut društva,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2011 morajo biti porabljena v letu
2011.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb
s strani izvajalcev programov za otroke in
mladino je od 21. 3. 2011 do vključno 21. 4.
2011. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se
šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka.
Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka
do 15. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Kostanjevica na Krki).
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Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
V primeru, da bodo izvajalci v predpisanem roku oddali nepopolne vloge, bodo
pisno pozvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo
dopolnjene se zavržejo. Zavržejo se tudi
nepravočasno prispele vloge.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti na naslov Občina Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki in
označene z »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino 2011«. Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od zaključka razpisa. Na podlagi ocene vlog komisija
pripravi predlog prejemnikov sredstev, na
podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi
sredstev, zoper katerega je možna pritožba
županu občine. Rok za pritožbo je 8 dni
od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi
prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju
programov.
10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Kostanjevica na Krki, www.
kostanjevica.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni pri
Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki,
kjer lahko dobite tudi dodatne informacije,
tel. 08/205-06-19, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih dni od 8. do
10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 2011/000030
Ob-2145/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 20/11) objavlja Občina Kostanjevica na
Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na
Krki
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področjih:
A) Socialnega varstva
B) Zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2011 sofinancirala
Občina Kostanjevica na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih
organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni program za delo
z mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,

– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti,
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov,
– programi pozornosti do starejših ob
novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težav.
Pod B 1
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
Pod B 2
Programi za krepitev zdravja
– zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi indikacijami,
– zdravstveno terapevtska kolonija za
otroke s cerebralno paralizo.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje
na območju Občine Kostanjevica na Krki, ki
prijavijo program, ki je predmet razpisa za
A in B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave
občanov Občine Kostanjevica na Krki, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Kostanjevica na Krki,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za
uporabnike z območja Občine Kostanjevica
na Krki ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Kostanjevica na Krki oziro-
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ma za občane Občine Kostanjevica na Krki,
razen invalidskih in dobrodelnih organizacij,
ki so zasnovane tako, da združujejo člane
na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Kostanjevica
na Krki),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko
delo, ...)
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ tri
različne programe naenkrat, ki pa jih lahko
strokovna komisija združi, če meni, da je to
smotrno.
4. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa za obe področji za leto
2011 je 4.371,00 €, in sicer:
– za področje A 3.273,00 €,
– za področje B 1.098, 00 € od tega za
programe za krepitev zdravja 490,00 €.
Merila za izbor programov
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2011 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2011 morajo biti porabljena v letu
2011.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prispeti najpozneje do
21. 4. 2011 do 15. ure na naslov: Občina
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7,
Kostanjevica na Krki.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Kostanjevica na Krki).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe
na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B«, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
8. Postopek obravnave vlog: vloga, ki jo
bo vložila neupravičena oseba bo izločena
iz nadaljnjih postopkov.
Predlagatelj vloge, za katero bo občinska
uprava ugotovila, da ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, bo pozvan, da v roku 8 dni

Stran

654 /

Št.

22 / 25. 3. 2011
poda dopolnitve, sicer bo vloga izločena kot
nepopolna.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh od zaključka razpisa.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni pri Aniti Krajnc,
Občina Kostanjevica na Krki.
Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 08/205-06-19, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 2011/000030
Ob-2146/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Odloka
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 20/11), Občina
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7,
Kostanjevica na Krki, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
s področja tehnične kulture,
ki jih bo v letu 2011 sofinancirala
Občina Kostanjevica na Krki
Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
Predmet javnega razpisa so: programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirani pri pristojnem organu za opravljanje
dejavnosti s področja tehnične kulture in
imajo sedež v občini Kostanjevica na Krki.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ dva
programa. Isti program ne more pridobiti
sredstev iz drugih javnih razpisov Občine
Kostanjevica na Krki.
Vrednost razpisa: vrednost razpisa za
leto 2011 je 1.000,00 EUR.
Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto
2011 morajo biti porabljena v letu 2011.
Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb
s strani izvajalcev programov s področja
tehnične kulture je od 21. 3. 2011 do vključno 21. 4. 2011. Če prosilec pošlje vlogo po
pošti, se šteje za pravočasno, če je bila
vložena priporočeno najpozneje do razpisanega roka. Vloge je mogoče oddati tudi
osebno do konca razpisnega roka v občinski
upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 15. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
razpis za tehnično kulturo 2011«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Postopek obravnave vlog: vloga, ki jo bo
vložila neupravičena oseba bo izločena iz
nadaljnjih postopkov.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev je 8 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku
ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh
po zaključku razpisa. Na podlagi ocene
vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov
sredstev, na podlagi katerega se izda sklep
o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa. Občina bo
z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev,
zagotovljenih v proračunu.
Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih dni pri Aniti
Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki, kjer
lahko dobite tudi dodatne informacije ali na
tel. 08/205-06-19, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih dni od 8. do
10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 2011/000030
Ob-2147/11
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08) in Odloka
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 20/11) objavlja
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki
javni razpis
za sofinanciranje dogodkov,
ki niso predmet drugih razpisov
v Občini Kostanjevica na Krki
za leto 2011
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in prireditev, ki jih or-
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ganizirajo subjekti, ki delujejo na območju
Občine Kostanjevica na Krki. Dogodki se
bodo izvajali v letu 2011.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo vse naslednje
pogoje:
– da imajo sedež in delujejo na območju
Občine Kostanjevica na Krki ali da imajo
sedež v drugi občini, vendar je prireditev
pomembna za promocijo občine ali imajo
člane iz naše občine,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– da sodelujejo z organi Občine Kostanjevica na Krki in jih obveščajo o svojih
aktivnostih,
– s svojim delom promovirajo Občino
Kostanjevico na Krki,
– da je predmet financiranja v javno korist.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje v letu 2011, je
9.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena
na proračunski postavki 1133 – Pokroviteljstva in druge dotacije. Sredstva se delijo na
podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede na merila. Najvišji možen znesek
pridobljenih finančnih sredstev na javnem
razpisu je 500 EUR.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2011
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna oziroma do porabe razpoložljivih
sredstev.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev
Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelji so redno oziroma v celoti
izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Kostanjevica na Krki.
Merila za izbor:
1. kakovost, tradicionalnost, prepoznavnost dogodka,

do 12 točk

2. sodelovanje z občino - občinske prireditve

do 10 točk

3. dostopnost dogodka širši javnosti,

do 12 točk

4. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci

do 8 točk

5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dogodka, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov,

do 10 točk

6. delež lastnih virov

do 10 točk

7. delež sredstev iz drugih virov

do 10 točk

8. realnost finančne konstrukcije oziroma, da je projekt s sofinanciranjem občine izvedljiv

do 10 točk

9. že pridobljena finančna sredstva s strani Občine Kostanjevica na Krki za isti namen v letu 2009
10. pomembnost za občinski prostor – promocija
11. inovativnost dogodka ali prireditve

–10 točk
do 15 točk
10 točk

VII. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa.
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Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za
leto 2011,
5. parafirana pogodba o sofinanciranju
dogodkov v Občini Kostanjevica na Krki za
leto 2011.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, župan,
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na
Krki.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Javni razpis za
sofinanciranje dogodkov, ki niso predmet
drugih razpisov v Občini Kostanjevica na
Krki za leto 2011«.
IX. Obravnava vlog:
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale prvi delovni teden v mesecu za pretekli mesec.
3. Vloge bo odpirala, obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (odpiranje prejetih vlog ne bo javno).
4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril,
ki so sestavni del javnega razpisa.
5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi vsebinskega in finančnega poročila izvedbe dogodka ter skladno
z določili podpisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini Kostanjevica na Krki
v letu 2011.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Kostanjevica na Krki v roku 10 delovnih dni od
odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo
upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če upravičenci v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe, se
šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo pri županu Občine
Kostanjevica na Krki, v roku 8 dni od dneva
prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe
se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno
po pošti na naslov Občine Kostanjevica na
Krki. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna.
XI. Informacije: dodatne informacije posreduje Marjana Krhin, tel. 07/498-72-75,
e-mail:
marjana.krhin@kostanjevica.si.,
v času uradnih ur. Razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih
ur v sprejemni pisarni Občine Kostanjevica
na Krki ali na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, http://www.kostanjevica.si//.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 331-1/2011
Ob-2160/11
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), sprejetega Odloka o proračunu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Občine Krško za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 17/11), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 59/07), Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 17/11) objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Krško
za leto 2011
I. Predmet javnega razpisa
Občina Krško (v nadaljevanju: občina)
razpisuje nepovratna finančna sredstva za
uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2011, ki se
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2011 v okvirni višini 156.647 EUR.
Vrsta ukrepa
(ukrepi po pravilniku)
Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo
(9. člen pravilnika)
Varstvo tradicionalne krajine
in stavb (10. člen pravilnika)
Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij
(11. člen pravilnika)
Pomoč za zaokroževanje
zemljišč (12. člen pravilnika)
Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu
(13. člen pravilnika)
Naložbe za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah
(16. člen pravilnika)
Štipendiranje bodočih
prevzemnikov kmetij
(19. člen pravilnika)

Višina
sredstev
v EUR

115.000
18.000
1.000
1.000
9.000

8.647
4.000

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Krško za leto 2011.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel

javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje
kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugij javnih
sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje
velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
Občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih
površin, ki ležijo na območju Občine Krško.
(12) Do sredstev niso upravičena kmetijska gospodarstva v katerih je, na podlagi
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10),
funkcionar Občine Krško (član občinskega
sveta, župan, podžupan) ali njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši,
posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu
ali v zunajzakonski skupnosti) član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih
pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev je
115.000 (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi,..),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropil-
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nice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki,...),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo, nakup in postavitev mrež proti toči
in nakup večletnega sadilnega materiala,
razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč, ob upoštevanju naravovarstvene zakonodaje (stroški za manjša
zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev).
Upravičenci:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 ali že za leto 2011 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta, finančno ovrednoten
popis in program del, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba,
– kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega nasada.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva za tekoče leto vlaganj,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev

ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, in za investicije, ki so bile
izvedene na osnovi kredita ali leasinga,
– izpis iz registra vinogradov in registra
kmetijskih gospodarstev, ki ga izda UE je
priloga ob zahtevku,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali
vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma
drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– pri napravi pašnikov in izvedbi malih
agrarnih operacij znaša minimalna površina
0,50 ha ter postavitvi proti točnih mrež in postavitvi večletnih nasadov znaša minimalna
površina 0,25 ha.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči
za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi
lastniški prevzem, ima stalno prebivališče
na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo
opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
3.000 EUR v enkratnem znesku in največ
30.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih
računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih del
pri napravi pašnikov, napravi trajnih nasadov, proti točnih mrež in izvedbi malih
agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
na upravičenca znaša najmanj 1.000 EUR
in največ 30.000 EUR. To je razvidno iz
priloženih predračunov in sicer pri stroških
za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ali leseno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke in pri stroških
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izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih
zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela,
ki ne pomenijo večjega posega v prostor,
stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja
zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev).
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50% na OMD in do
40% za ostala območja.
– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi in sicer
ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
18.000 (PP 5004).
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti
– objektov/tradicionalnih stavb skupnega
pomena, zaščitenih z občinskim Odlokom
ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno
za kulturo ali ima objekt zgodovinski in/ali
tradicionalni pomen, kar izkazuje z kulturno
varstvenim mnenjem in sicer za:
a) naložbe ali prizadevanja, namenjena
ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
b) naložbe ali prizadevanja za varstvo
dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah,
kot so kmetijska poslopja, če naložba ne
povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine
na podeželju.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za
rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo
objekta, projekt gradnje ali obnove,
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in investicije, ki so financirane iz
drugih javnih sredstev Republike Slovenije
in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 ali 2011 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja ali posestni list,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt,
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
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Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju Občine
Krško,
– predložen mora biti načrt obnove,
– predloženi morajo biti predračuni.
Upravičenci:
– mikropodjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež objekta
v Občini Krško.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do
60% dejanskih stroškov oziroma do 75%
na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti
kmetije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
1.000 EUR (PP 5003).
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija
v tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in
ribištva za leto 2011 na nacionalnem nivoju
in sicer za:
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, ki od 1. januarja 2011 sklenejo zavarovalno pogodbo pri
izvajalcih zavarovanj.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 ali 2011 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2011
s priloženim računom.
Upravičenci:
Upravičenci so mala in srednje velika
podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva,
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,
za leto 2011,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upra-
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vičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev:
1.000 EUR (PP 5069).
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje stroškov pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 ali 2011 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja ali posestni list,
– kopijo katastrskega načrta,
– notarsko overjeno pogodbo o menjavi
zemljišč,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla od 1. 1. 2011,
– v primeru, da prijavitelj ob prijavi priloži predračune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla, potem priloži račune
in notarsko overjeno pogodbo pri zahtevku
za izplačilo.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
5. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
9.000 EUR (PP 5002).
Predmet podpore je:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin za
ustrezno registrirane pravne osebe, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči
v kmetijstvu za kmetovalce iz občine za naslednje teme:
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Varnost in zdravje pri delu
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Kmetijska vozila v novi prometni zakonodaji
– praktični prikaz
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Ugotavljanje tehnoloških standardov za obiranje jabolk in hrušk na območju Krškega
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Animacijska delavnica o tehnologiji namakanja za pridelovalce zelenjave na območju
namakalnega sistema Kalce Naklo
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Spodbujanje vključevanja kmetijskih gospo-

darstev v kontrolirano pridelavo na hribovitem območju Občine Krško
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Širjenje kolobarja z uvajanjem novih poljščin
v pridelavo na Krškem polju
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Pridelovalne in tržne niše v sadjarski pridelavi
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Pomen kolobarja pri pridelavi zelenjave na
ekološki način
– Izobraževanje in svetovanje na temo:
Pogoji in postopki za zdravo rast rastlin na
ekoloških kmetijah
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
– predračun, oziroma ponudbo, ki se glasi na naziv izvajalca,
– v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz
AJPES-a, da podjetje ni v težavah.
Upravičenci:
– pooblaščene in registrirane organizacije in pravne osebe, ki opravljajo storitve na
področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine
Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– reference in dokazila o izvajanju storitev na področju tehnične pomoči v kmetijstvu,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč se dodeli izvajalcu, ki je ponudil
najugodnejšo ponudbeno ceno, če sta za
isti naslov ali temo izobraževanja podala
vlogo dva ali več vlagateljev,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
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Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
Pomoči de minimis
Splošna določila za ukrepe pomoči »de
minimis«:
Pomoči dodeljene istemu vlagatelju (fizični ali pravni osebi) ne sme preseči 200.000,00 EUR 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 100.000,00 EUR).
Pomoč ni pogojena s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega.
Do de minimis pomoči niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
a) ribištva in ribogojstva,
b) premogovništva,
c) primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d) pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne pro
izvajalce
e) podjetja v težavah,
f) pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo
namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč ni namenjena izvozu oziroma
z izvozom povezanim dejavnostim v tretje
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.647 EUR (PP 5065).
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev
in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij,
usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije
in z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga
kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt,
– druge dopolnilne dejavnosti na kme
tiji.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 ali 2011 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih, ki se glasi
na nosilca dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, če je
investicija večja od 50.000 EUR,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za gradnjo,
– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje podjetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah,
– listino, ki izkazuje lastnino ali mapno
kopijo.
Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev ali nadomestni člani, ki se ukvarjajo ali se bodo
ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež
in kmetijske površine na območju Občine
Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2011
dalje,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
3.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu
subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji
limit.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
Druge vrste pomoči
7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij – Ukrep 9
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Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
4.000 EUR (PP 5002).
Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč
pri izobraževanju rednih dijakov, študentov
kmetijskih strok iz Občine Krško, ki bodo po
končanem šolanju ostali in delali na domači
kmetiji.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2010 ali 2011
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja,
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o vpisu na VI. ali VII. stopnjo
izobraževalnega programa,
– potrdilo o katastrskem dohodku.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV.,
V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske
smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij
s sedežem na območju Občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenec ima stalno prebivališče
v Občini Krško in živi na kmetiji, ki je vpisana
v register kmetijskih gospodarstev v Občini
Krško,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Finančne določbe:
– do 450 EUR/učenca v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje
do:
– srede, 4. 5. 2011 za ukrepe: naložbe
v kmetijska gospodarstva, tehnična podpora, varstvo tradicionalne krajine in stavb,
zaokroževanje zemljišč in naložbe v DD.
– ponedeljka, 26. 9. 2011 za ukrepe: zavarovanje in prevzemnik kmetije na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno
Občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj » JR – naložbe v primarno
proizvodnjo«.
Ne odpiraj »JR – varstvo stavb«
Ne odpiraj »JR – zavarovalne premije«
Ne odpiraj »JR – zaokrožitev zemljišč«
Ne odpiraj »JR – tehnična podpora«
Ne odpiraj »JR – dopolnilna dejavnost«
Ne odpiraj »JR – prevzemnik kmetije«
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
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Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan občine.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
V obrazložitvi sklepa se opredeli še namen
ter opravičljive stroške za katere so bila
sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo
za katera so sredstva namenjena in sicer za
ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva,
Varstvo tradicionalne krajine in stavb in Zagotavljanje tehnične podpore.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku
8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2011, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za
dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2011.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško najkasneje do:
– 5. 9. 2011 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva.
– 3. 11. 2011 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva za izvedbo agromelioracijskih del in napravo trajnih nasadov,
zavarovanje, tehnična podpora, naložbe
v dopolnilne dejavnosti na kmetiji, varstvo
tradicionalne krajine in stavb, zaokrožitev
zemljišč in prevzemnik kmetije.
Zahtevku morajo biti priložena: pogodbi,
dokazila o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov ter
potrdila za izvedene aktivnosti ukrepov: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalne krajine in stavb ter Zagotavljanje
tehnične podpore, morajo biti z datumom po
prejemu sklepa, raze za aktivnosti v okviru
dopolnilnih dejavnosti, katerih računi so lahko od 1. 1. 2011. Račune z datumom pred
izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 5. 9. 2011, oziroma po 3. 11. 2011
komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni
od datuma odpiranja prijav.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.
krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ
14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
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Št. 410-7/2010
Ob-2161/11
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJSP
in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), določil
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 (Uradni list
RS, št. 17/11) objavlja Občina Krško, CKŽ
14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje dogodkov
v Občini Krško za leto 2011
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo sub
jekti, ki delujejo na območju Občine Krško.
Dogodki se bodo izvajali v letu 2011.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo vse naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in
jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– s svojim delom promovirajo Občino
Krško,
– predmet financiranja je v javno korist.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina sredstev namenjenih
za sofinanciranje v letu 2011 je 26.000,00 €.
Sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki 1133 – Stroški pokroviteljstev in
prireditev. Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede
na merila, ki so sestavni del tega razpisa.
Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je 850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je najvišji možen znesek
850,00 € bruto.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2011
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna oziroma do porabe razpoložljivih
sredstev.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti
izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. kakovost in prepoznavnost dogodka

12 točk

2. dogodek

10 točk

3. realno finančno ovrednotenje vloge

15 točk

4. dostopnost dogodka javnosti

12 točk

5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci in je namenjen širši
javnosti

18 točk

6. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki
in odhodki izvajanja dogodka, delež lastnih sredstev, delež javnih
sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz
drugih virov

8 točk

7. pomembnost za občinski prostor

15 točk

8. inovativnost

10 točk
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VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati:
1. naziv dogodka
2. podatke o vlagatelju
3. finančno konstrukcijo dogodka
4. Pregleden vsebinski program dela za
leto 2011.
5. priloga: podpisana pogodba o sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto
2011
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ
14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Finančna
vloga«.
IX. Obravnava vlog:
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (odpiranje prejetih vlog ne bo
javno).
4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril,
ki so sestavni del javnega razpisa.
5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
po predložitvi poročila in slikovnega gradiva
o dogodku ter skladno z določili podpisane
Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini Krško v letu 2011.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
v roku 10 delovnih dni od odpiranja vlog
s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe, se šteje, da so
odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na
Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do konca leta
2011 oziroma porabe sredstev, dvignejo
v času uradnih ur, v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni strani, www.krsko.si.
Dodatne
informacije
v
zvezi
z javnim razpisom posreduje Metka Resnik,
tel. 07/498-12-01, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško

Št. 410-6/2011
Ob-2162/11
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 56/02 – ZJU 127/06
– ZJSP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08, 49/09), Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 17/11) in 35. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06), objavljam
javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih in častniških združenj,
ki delujejo v javnem interesu v Občini
Krško za leto 2011
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in častniških
združenj, ki so se izvajali v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka
tega razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:
– izvajanje letnih programov veteranskih
in častniških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo veteranska
in častniška društva na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od dneva objave
tega razpisa,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in
jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno
(vključujejo zgolj materialne stroške),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini,
– da se povezujejo z zvezo ali združenji
na nivoju države.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za
sofinanciranje delovanja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj je 16.700,00
na proračunski postavki 1136-Dotacije organizacijam in društvom. Sredstva se delijo
na podlagi meril, ki so sestavni del tega
razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za oddajo zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev
je 30. 11. 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Pogoji in merila, pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj sta:
– vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelji, so redno oziroma v celoti
izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. število članov s statusom
2. program dela
3. opisane in časovno opredeljene so
vse aktivnosti programa
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4. program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in
izhajajo iz potreb uporabnikov/uporabnic
oziroma članstva
5. potencialni uporabniki /uporabnice
programa so jasno opredeljeni
6. program vključuje ustrezno število
uporabnikov/uporabnic glede na predstavljeno zasnovo programa,
7. uporabniki/uporabnice imajo možnost aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi programa ter so seznanjeni
z možnostjo pritožbenega postopka,
8. pri izvajanju programa sodelujejo
tudi prostovoljci/prostovoljke.
9. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki izvajanja programa, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov.
Vsako posamezno merilo je ovrednoteno
s točkami od 0 do 3. Če program prejme
0 točk pri 9. merilu, izpade iz nadaljnjega
postopka.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati
te pravice ponovno preko tega razpisa. Prav
tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena
sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati
z istim programom in aktivnostmi za druga
sredstva iz proračuna Občine Krško.
Način točkovanja:
Za vsa merila bo točkovanje sledeče:
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke

ne izpolnjuje
slabo izpolnjuje
ne izpolnjuje v celoti
povsem izpolnjuje

3. Merila za dodelitev sredstev:
Maksimalno število doseženih točk je 27.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 15 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 15 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 9 – finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih
sredstev proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu z merili. Prednost
pri izboru za dodelitev sredstev bodo imeli
programi, ki bodo dosegli višje število točk.
Komisija bo pri določitvi višine sredstev
upoštevala dosežene točke, nujen obseg
materialnih stroškov programa, nujnost posameznega stroška programa za izvajanje
programa, primerjavo višine stroškov na
uporabnika med posameznimi istostnimi
programi, aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, vsebinsko poročilo
o delu društva ter finančno poročilo o delu
društva za preteklo leto, vsebinski plan
dela društva za leto 2011 ter preglednost
finančnega plana za program dela društva
v letu 2011. Ob upoštevanju vseh kriterijev,
bo komisija pripravila predlog za dodelitev
sredstev.
VII. Vsebina vloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na
razpis, je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije
k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
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razpisa. Vlogi se priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati naslednje obvezne priloge:
1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev (kolikor prijavitelj tega dokazila
ne bo priložil, ga bo pridobila komisija po
ur. dolžnosti)
2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2010
3. Pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2010
4. Pregleden vsebinski program dela
društva za leto 2011
5. Pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2011
6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 15. aprila 2011 na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270
Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Ne odpiraj – vloga javni razpis – veteranska društva«.
IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško
v roku petih delovnih dni od poteka roka za
oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo
imenuje župan.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki
jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
7. Upravičencu bodo sredstva nakazana
30 dan po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu
s sklenjenimi pogodbami.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka
s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so
odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na
Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
XI. Informacije: razpisno dokumentacijo
ki vsebuje javni razpis, obrazec za prijavo na
razpis in vzorec pogodbe lahko zainteresira-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ni, od dneva te objave do izteka prijavnega
roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu
župana Občine Krško in na spletni strani,
www.krsko.si.
Dodatne
informacije
v
zvezi
z javnim razpisom posreduje Metka Resnik,
tel. 07/498-12-01, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
/Št. 3541-0017/2011
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Javni razpis
za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki na območju
Občine Zreče in Občine Vitanje
Naročniki: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13b, 3214 Zreče; Občina Vitanje, Grajski trg
1, 3205 Vitanje.
Predmet koncesije: predmet koncesije je
opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov, obdelave mešanih komunalnih
odpadkov ter odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Zreče in Občine Vitanje.
Cilji, ki jih zasledujejo koncedenti: koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije
(15) let na območju občin opravljati obvezno
lokalno gospodarsko javno službo zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave
mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov.
Pravne podlage:
– Zakon o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN);
– Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10);
– Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD,
66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 108/09);
– Odlok o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki na območju Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 98/09, 30/10);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Zreče (Uradni
list RS, št. 9/11);
– Odlok o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki na območju Občine
Vitanje (Uradni list RS, št. 5/10, 37/10);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Vitanje (Uradni
list RS, št. 17/11).
Izdelava vloge
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisane razpisne dokumentacije 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 razpisanega roka za oddajo ponudbe.
Pogoji za pravilnost ponudbe
Naročniki bodo ocenjevali in izbrali 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.
Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Gregor
Kovačič, na tel. 03/757-17-13 ali po e-pošti:
gregor.kovacic@zrece.eu (Občina Zreče)
in Gorazd Fric, na tel. 03/757-43-50 ali po
e-pošti: gorazd.fric@vitanje.si (Občina Vitanje).
Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročniki si pridržujejo pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo
vloge spremenijo in dopolnijo razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki ”Dopolnila” objavljena na spletni strani Občine
Zreče, http://www.zrece.eu.
Naročniki bodo v tem primeru po potrebi
podaljšali rok za oddajo vloge, da bodo prijaviteljem omogočili upoštevanje dopolnitev
oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo vloge.
Način 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 mora
biti navedeno: ”Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis 'Koncesija za ravnanje z odpadki”.
Na hrbtni strani mora biti obvezno naveden
naziv in naslov prijavitelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do
20. aprila 2011, do 12. ure.
Rok trajanja koncesije
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za dobo 15 let.
Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Prijavitelji morajo izjave predložiti
na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročniki bodo vse prijavitelje, ki jim bo
priznana sposobnost, povabili na dialog, da
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Po zaključku dialoga bodo naročniki o tem
obvestil udeležence in jih pozvali k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve iz zaključenega dialoga.
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– kadri,
– tehnične zmogljivosti,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem primerljivih del.
Koncesijska pogodba
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti
odločbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Občine Zreče (http://www.
zrece.eu).
Občina Zreče
Občina Vitanje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 6/2011
Ob-2190/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09
in 86/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb –
trafopostaja Trebuša
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin
Predmet javnega zbiranja ponudb je
objekt trafopostaje Trebuša 20/0,4 kV,
2 × 1000 kVA, s priključnim srednje napetnostnim kablovodom od nakupovalnega centra Velenje ter 20 kV DV Andraž,
z vgrajenim energetskim transformatorjem
z nazivno močjo 630 kVA, ki stoji na parceli
3253/34, pašnik, v izmeri 55 m2, funkcionalni
objekt 20 m2, k.o. 964 Velenje. Predmetna
nepremičnina se nahaja na območju urejenim z Odlokom o zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II. (Uradni vestnik Mo Velenje,
št. 08/89, 02/90, 02/96, 13/06 in 12/10) v nadaljevanju: ZN Trebuša).
Izhodiščna cena objekta trafopostaje
Trebuša je: 55.100,00 €.
Izhodiščna cena zemljišča, v izmeri
75 m2, je 3.000,00 €.
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe so
objavljeni na spletni strani Mestne občine
Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki
pa pri Janji Kastelic, v Pravni službi, pritličje,
pisarna št. 14.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno.
2. Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
se prodajajo kot celota.
3. Kupec plača davek na promet nepremičnin ter nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade plačana varščina v korist prodajalca.
5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izsta-

vil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo
prodajalec izdal po prejemu celotne kupnine.
6. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo
ponudil najvišjo ceno za m2 zemljišča. Cena
je edino merilo za ocenjevanje ponudb.
7. Kupec mora izpolnjevati vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da
so državljani Republike Slovenije ali druge
države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica).
2. Ponudnik lahko odda ponudbo le za
nakup vseh nepremičnin.
Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnin, na
podračun EZR Mestne občine Velenje,
št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7141998-25032011, kar
znaša 5.810,00 EUR. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 3 dni po izboru najugodnejšega
ponudnika.
3. V razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 2;
dokazila za samostojne podjetnike pa potrdilo poslovne banke, da ponudnik ni imel
blokiranih TRR.
V. Ponudba
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo
ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (Dokumenti ne smejo biti starejši od
dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb;
zadošča predložitev fotokopij dokumentov.
V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled.).
2.1. Dokazilo o finančnem stanju ponudnika:
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– pravna oseba – gospodarska družba predloži obrazec BON 2,
– samostojni podjetnik – posameznik predloži potrdilo poslovne banke.
3. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 3).
5. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (priloga št. 4).
6. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga 5).
7. Potrdilo o plačilu varščine v višini
5.810,00 EUR, na podračun EZR Mestne
občine Velenje, št. 01333-0100018411,
z
obveznim
sklicem
na
št.
28
76333-7141998-25032011.
Ponudba bo štela za pravočasno, če
je predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 18. 4. 2011, do 10. ure, na naslov
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako,
kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja
nepremičnin – Trafopostaja Trebuša«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig
ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in nadziranje
izvedbe prodaje nepremičnin in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ponudil najvišjo ceno.
3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
Vse dodatne informacije ali pojasnila
lahko ponudniki dobijo pri Jerneju Korelcu,
na tel. 03/896-16-68, ali pa svoje vprašanje pošljejo na elektronski naslov: jernej.korelc@velenje.si
Mestna občina Velenje
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Javne dražbe
Ob-2100/11
Občina Prevalje na podlagi 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 –
odl. US,100/09, 49/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, občinska uprava,
Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-100, faks
02/82-46-124.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena: trisobno stanovanje, št. 18, v IV. nadstropju, na naslovu Trg 65, Prevalje, v izmeri
71,65 m2. Stanovanje je vpisano v vložek
št. 1327/18, k.o. Farna vas (884)ID, št. stanovanja 884-616-18. Stanovanju pripada
sorazmerni lastninski delež na skupnih delih
in napravah in zemljišču s parc.št. 411/44,
k.o. Farna vas (884).
Izklicna cena: 56.793,65 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. Stanovanje je zasedeno in oddano v najem za nedoločen čas z neprofitno
najemnino. Sprememba lastnika stanovanja
ne vpliva na obstoječe najemno razmerje,
pridobitelj lastninske pravice vstopi v pravni
položaj najemodajalca.
3. Najnižji znesek višanja: 300,00 EUR.
4. Izvedba javne dražbe:
– Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje/II.
nadstropje, dne 11. 4. 2011, ob 12. uri.
– Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala
pristojna komisija.
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% skupne izklicne cene nepremičnine na TRR Občine
Prevalje, št. 01375-0100010242, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo nepremičnine Trg 65/18«. Plačana varščina
se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino,
neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez
obresti v roku 10 dni od dneva dražbe.
– Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo o registraciji,
ki ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne
osebe pa tudi notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument ter
davčno številko.
– Dražitelji se morajo najpozneje četrt ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni
mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled:
a) originalno potrdilo o vplačani varščini,
b) izpisano celotno številko TRR za primer vračila varščine,
c) izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,
d) originalno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi za pooblaščence,

e) osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
f) izpisano davčno številko oziroma ID
številko za DDV, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Ugovori na potek javne dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika,
rešuje pa jih predsednik komisije za izvedbo
javne dražbe.
– V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo enako najvišjo ceno ali
izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
– Ponudba veže do zaključka javne dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti,
ali jo na kakršen drug način razveljaviti.
– Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
5. Drugi pogoji javne dražbe: nepremičnina je naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. V izklicno ceno niso
zajeti predpisani davki in jih plača kupec.
Poleg tega je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve in vse stroške v zvezi s prenosom
lastninske pravice in vknjižbe v zemljiški
knjigi, ter stroške objave javne dražbe.
6. Vrsta pravnega posla: Prodajna pogodba. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
po zaključku javne dražbe. Kupec mora
celotno kupnino poravnati v roku 8 dni
po podpisu pogodbe, sicer se šteje, da
je odstopil od pogodbe in v tem primeru
prodajalec zadrži vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po
plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških, se bodo kupcu nepremičnine
izročile v last.
7. Natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-116,
ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.
8. Ustavitev postopka: Občina Prevalje
lahko postopek javne dražbe in začeti postopek prodaje nepremičnin ustavi vse do
podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano
varščino.
Občina Prevalje
Št. 478-110/2009/26
Ob-2104/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z 2. točko
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje

Nepremičnina, parc. št. 202/14 – travnik, v izmeri 568 m2 in nepremičnina, parc.
št. 202/28 – travnik, v izmeri 472 m2, vpisanih v zk. vl. št. 347, k.o. Podljubelj.
Lastnik nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek viša
nja
Izklicna cena za nepremičnini, ki sta predmet javne dražbe, znaša 63.100,00 EUR.
V ta znesek ni vštet davek na dodano vrednost.
Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 13. 4. 2011, ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna
soba v 1. nadstropju.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 12. 4.
2011, do 12. ure, plačati varščino v višini
10% od izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132,
sklic 28 17116-2990008-39903011.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru s Tatjano Dolar, Policijska
uprava Kranj, tel. 04/233-63-31, pri kateri
dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi
z nepremičninama, ki sta predmet prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ponudb za prodajo stvarnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnini sta naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– Občina Tržič ne uveljavlja predkupne
pravice na nepremičninah;
– po delu nepremičnine parc. št. 202/28,
k.o. Podljubelj, poteka trasa javnega vodovoda, ki pa ni več v funkciji oziroma je opuščena;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnini prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, plača kupec;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na dodano vrednost,
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi
nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-28/2011-1508
Ob-2124/11
Občina Kočevje v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) ter občinskega letnega načrta
razpolaganja s stvarnim premoženjem za
leti 2010 in 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo 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: 108.976,0 EUR.
2 – Štirisobno stanovanje št. 7 (7. E),
na naslovu TZO 12c (1086. ES), stanovanje se nahaja v dveh etažah – nadstropju
in mansardi, parc. št. 1210/2, podvložek
št. 1896/18, k.o. Kočevje.
Izmera: 101,74 m2.
Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena.
Izklicna cena: 89.550,0 EUR.
B – Stavbna zemljišča
1 – parcela št. 160/29 (663 m2), k.o.
Onek.
Izklicna cena: 6.567,0 EUR z vključenim
20% DDV.
2 – parcela št. 160/30/1 (653 m2), k.o.
Onek.
Izklicna cena: 6.477,0 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. 295/3 (620 m2), k.o. Stara
Cerkev.
Izklicna cena: 17.000,0 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.
11 – parcela št. 309 (1628 m2), k.o. Željne.
Izklicna cena: 9.660,0 EUR z vključenim
20% DDV.
12 – parcela št. 2235/5 (1256 m2), k.o.
Kočevje.
Izklicna cena: 16.800,0 EUR z vključenim 20% DDV.
C – Ustanovitev stavbne pravice
a) koča »Na gredah«, parc. št. 137/2,
k.o. Koblarji; koča 60 m2, dvorišče 48 m2.
Izklicna cena: 10.143,0 EUR.
Čas trajanja pravice: 20 let od sklenitve
pogodbe.
Druge obveznosti: pridobitelj stavbne
pravice je v času trajanja le-te dolžan plačevati tudi letno nadomestilo v višini 2,5%
od izklicne cene.
2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v četrtek,
7. aprila 2011 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, 6. aprila 2011 do 17. ure,
osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti.
3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
in druge informacije
Celoten razpis, dodatne informacije in
obrazce o javni dražbi ter nepremičninah
je možno pridobiti na uradni spletni strani
Občine Kočevje ter neposredno pri Damirju Marinču, tel. 01/893-82-45 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe) ali
Robertu Latinu tel. 01/893-82-38 (podatki
o parcelah, prostorskih in ureditvenih pogojih), v času uradnih ur.
Občina jamči, da so nepremičnine brez
pravnih napak.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«, z v trenutku javne draž-
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be zatečenim dejanskim posestnim stanjem
na terenu.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna, ali druga pooblaščena oseba, lahko
s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe).
Občina Kočevje
Ob-2125/11
Na podlagi 66. člena Stvarnopravnega
zakonika in 176. člena Stanovanjskega zakona, Železarna Jesenice, d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice, razpisuje
javno dražbo
za prodajo stanovanj
I. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
1. Stanovanje št. 4, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Ilirska cesta 9A,
Jesenice, v skupni izmeri 19,89 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša
2.984,00 EUR.
2. Stanovanje št. 6, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Ilirska cesta 9A,
Jesenice, v skupni izmeri 57,10 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša
8.565,00 EUR.
3. Stanovanje št. 8, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Ilirska cesta 9A,
Jesenice, v skupni izmeri 47,81 m2. Stanovanje je v neprofitnem najemu za nedoločen
čas. Izklicna cena znaša 7.172,00 EUR. Kupec plača tudi vse neporavnane obveznosti
najemnika stanovanja iz naslova najema in
uporabe stanovanja.
4. Stanovanje št. 3, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Viktorja Kejžarja 1, Jesenice, v skupni izmeri
83,29 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna
cena znaša 58.303,00 EUR.
5. Stanovanje št. 4, v kleti stanovanjske
stavbe, z naslovom Ulica Viktorja Kejžarja 1, Jesenice, v skupni izmeri 60,72 m2.
Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša
42.504,00 EUR.
6. Stanovanje št. 5, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Viktorja Kejžarja 1, Jesenice, v skupni izmeri
71,07 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna
cena znaša 49.749,00 EUR.
7. Stanovanje št. 8, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Viktorja Kejžarja 1, Jesenice, v skupni izmeri 70,91 m2.
Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša
49.637,00 EUR.
8. Stanovanje št. 10, v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Viktorja Kejžarja 1, Jesenice, v skupni izmeri 75,63 m2. Stanovanje je v neprofitnem
najemu za nedoločen čas. Izklicna cena
znaša 37.815,00 EUR. Kupec plača tudi
vse neporavnane obveznosti najemnika
stanovanja iz naslova najema in uporabe
stanovanja.
9. Stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Delavska ulica 5,
Jesenice, v skupni izmeri 29,84 m2. Stanovanje je v neprofitnem najemu za nedoločen
čas. Izklicna cena znaša 5.968,00 EUR. Kupec plača tudi vse neporavnane obveznosti
najemnika stanovanja iz naslova najema in
uporabe stanovanja.
10. Stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Delavska ulica 5,
Jesenice, v skupni izmeri 29,84 m2. Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša
5.968,00 EUR.
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11. Stanovanje št. 4, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Delavska ulica 5,
Jesenice, v skupni izmeri 29,84 m2. Stanovanje je v neprofitnem najemu za nedoločen
čas. Izklicna cena znaša 5.968,00 EUR. Kupec plača tudi vse neporavnane obveznosti
najemnika stanovanja iz naslova najema in
uporabe stanovanja.
12. Stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske stavbe, z naslovom Delavska ulica 6,
Jesenice, v skupni izmeri 53,16 m2. Stanovanje je v neprofitnem najemu za nedoločen
čas. Izklicna cena znaša 15.948,00 EUR.
Kupec plača tudi vse neporavnane obveznosti najemnika stanovanja iz naslova najema in uporabe stanovanja.
13. Stanovanje št. 4, v podstrehi stanovanjske stavbe, z naslovom Delavska ulica 7,
Jesenice, v skupni izmeri 56,96 m2. Stanovanje je v neprofitnem najemu za nedoločen
čas. Izklicna cena znaša 17.088,00 EUR.
Kupec plača tudi vse neporavnane obveznosti najemnika stanovanja iz naslova najema in uporabe stanovanja.
14. Stanovanje št. 4, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom Cesta v Rovte 11, Jesenice, v skupni izmeri 81,51 m2.
Stanovanje je prazno. Izklicna cena znaša
20.378,00 EUR.
Vse izklicne cene stanovanj ne vključujejo 2% davka na promet nepremičnin.
II. Ogled stanovanj in potek javne dražbe:
Ogled stanovanj bo možen:
Za stanovanja pod številkami 1. do 3.
dne 4. 4. 2011, ob 9. uri,
Za stanovanja pod številkami 4. do 8.
dne 4. 4. 2011, ob 10. uri,
Za stanovanja pod številkami 9. do 11.
dne 5. 4. 2011, ob 9. uri,
Za stanovanje pod številko 12. dne 5. 4.
2011, ob 10. uri,
Za stanovanje pod številko 13. dne 5. 4.
2011, ob 10.30,
Za stanovanje pod številko 14. dne 5. 4.
2011, ob 11. uri.
Za vse oglede je kontaktna oseba Emil
Ažman, tel. 041/651-734.
Izvedba javne dražbe:
Javna dražba se bo izvedla dne 14. 4.
2011 na naslovu Industrijska ulica 2A, Jesenice (bivši ERC), v sejni sobi, 1. nadstropje.
Javna dražba za stanovanja pod številkami 1. do 3. se bo izvedla ob 9. uri,
Javna dražba za stanovanja pod številkami 4. do 8. se bo izvedla ob 10. uri,
Javna dražba za stanovanja pod številkami 9. do 11. se bo izvedla ob 11. uri,
Javna dražba za stanovanja pod številkami 12. do 14. se bo izvedla ob 12. uri.
Izvedbo javne dražbe bo opravila pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe
in odločanje komisije ni mogoč ugovor ali
pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno –
kupljeno' in po stanju stanovanj v času javne
dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za stanovanje je po 500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije.
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2. Dražitelji so dolžni vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene in s tem sprejemajo obveznost pristopiti k javni dražbi.
Varščina mora biti vplačana vsaj 2 dni pred
pričetkom javne dražbe, na transakcijski
račun Železarne Jesenice, d.o.o. številka:
07000-0000133950, s pripisom, da je namen plačila vplačana varščina za stanovanje pod zaporedno št. ….. Premalo ali
prepozno vplačana varščina se bo vrnila
brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za
vplačilo varščine. Neuspelim dražiteljem bo
varščina vrnjena brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun.
3. Dražitelji se morajo najpozneje 30 minut pred začetkom javne dražbe oglasiti na
kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije in originale naslednjih dokumentov
na vpogled ob prijavi:
– potrdilo v originalu o vplačani varščini;
– celotno številko svojega transakcijskega računa;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
– morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
– osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
– davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na stanovanjih pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira
državni zbor. Pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, star največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi.
1. Ponudnik lahko uveljavlja svojo predkupno pravico.
2. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
3. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je stanovanje prodano za izklicno ceno.
4. V primeru, da je več ponudnikov, ki
ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno in če
eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe, komisija določi kupca z žrebom.
5. V primeru, da je ponudnik izpolnil pogoje za pristop k javni dražbi, vendar se
javne dražbe ne udeleži, se šteje, da draži
z izklicno ceno stanovanja, po zgoraj navedenih pogojih.
6. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more od nje odstopiti,
ali jo na kakršen drugi način razveljaviti.
7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Prodajni in plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v roku šest mesecev od sklenitve
prodajne pogodbe, s 7% letnimi obrestmi, ki
tečejo od neplačanega dela kupnine do plačila. Kupnina se vplača na transakcijski račun Železarne Jesenice, d.o.o.. Z vplačilom
celotne kupnine in neporavnanih stroškov,
ki bremenijo kupca, prejme kupec original

prodajne pogodbe oziroma zemljiškoknjižno
dovolilo.
Plačilo celotne kupnine in neporavnanih
stroškov, ki bremenijo kupca v navedenem
roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino.
Vračunana varščina v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, ali ne plača kupnine in neporavnanih
stroškov, ki bremenijo kupca, v šestih mesecih po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe
odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano varščino kot skesnino, že plačani del kupnine
pa se vrne brez obresti.
Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot
so overitev pogodbe in vknjižba lastninske
pravice v zemljiško knjigo, niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec.
VI. Ustavitev postopkov
Lastnik Železarna Jesenice, d.o.o. lahko
postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano
varščino. Prav tako lahko lastnik Železarna Jesenice, d.o.o. začeti postopek prodaje
stanovanj kadarkoli do sklenitve pravnega
posla – podpisa prodajne pogodbe, brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti,
vplačano varščino.
Pravno opozorilo
Lastnik Železarna Jesenice, d.o.o. lahko dražitelju ne vrne vplačane varščine, če
dražitelj ni uspel na javni dražbi, vendar
pa prispe s strani enega izmed vplačnikov
varščine za isto stanovanje v roku 5-ih delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov lastnika stanovanj Železarne Jesenice,
d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice notarsko overjena izjava, dana pod materialno
(odškodninsko) in kazensko odgovornostjo,
da je v času od razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa
vplivanja na druge vplačnike varščine s podrobnim opisom, kdo in kdaj ter na koga je
izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter
opisom vseh relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri
organih pregona.
Prav tako lahko lastnik Železarna Jesenice, d.o.o. odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla,
če je dražitelj uspel na javni dražbi, vendar
so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil
zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na
druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem
postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo,
na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.
Železarna Jesenice, d.o.o.
Ob-2153/11
Gorenjska banka d.d., Kranj zaradi poplačila terjatve z realizacijo zastavne pravice
na 158.975 navadnih, imenskih, kosovnih
delnicah družbe Thermana d.d. z oznako
ZDLR in s tem povezanega poplačila dolga po posojilnih pogodbah, sklenjenih med
Gorenjsko banko d.d., Kranj kot zastavnim
upnikom in Infond Holding, finančna družba d.d. kot zastavnim dolžnikom na podlagi
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167. člena Stvarnopravnega zakonika v zvezi z 282. členom ZFPPIPP razpisuje
javno dražbo
za prodajo nematerializiranih
vrednostnih papirjev – paketa 158.975
navadnih, imenskih, kosovnih delnic
družbe Thermana d.d.
izdanih v obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev in vpisanih pri Klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, z oznako
ZDLR, kar predstavlja 5,08% osnovnega
kapitala družbe Thermana d.d..
1. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 6. 4. 2011, s pričetkom ob
14. uri, na sedežu Gorenjske banke d.d.,
Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (v
nadaljevanju: organizator dražbe ali banka),
v Veliki sejni sobi (5. nadstropje).
2. Informacija pomembna za pravni promet
Kupec bo kupil paket 158.975 navadnih,
imenskih, kosovnih delnic družbe Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (matična številka 5053854000) oznake ZDLR, ki bodo
proste pravic tretjih oseb in v zvezi s katerimi za kupca ne bo veljala nikakršna omejitev razpolaganja.
Na dražbi se prodaja samo celoten paket delnic.
3. Terjatev upnika, zaradi poplačila katere se vodi javna dražba: terjatev upnika
Gorenjska banka d.d., Kranj bo znašala na
dan 6. 4. 2011, kolikor do dne javne dražbe
ne bo nobenih poplačil, 2.516.750,33 EUR.
Banka kot zastavni upnik bo morebitni preostanek kupnine, dosežen s prodajo na dražbi po poplačilu njene terjatve v višini glavnice, obresti in stroškov nakazala zastavnemu
dolžniku kot imetniku zastavljenih delnic.
4. Omejitev upnikove obveznosti prodati
delnice: upnik ni dolžan opraviti dražbe in
prodati delnic, ki so predmet dražbe, če je
tretja oseba do začetka dražbe od upnika
odkupila terjatev, zaradi poplačila katere se
vodi dražba.
5. Pogoji dražbe in sklenitev pogodbe
5.1. Na dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje fizične in pravne osebe. Navedene
osebe (v nadaljevanju: tudi dražitelji ali udeleženci) lahko sodelujejo, ki bodo do 5. 4.
2011, do 12. ure, vplačale varščino, v višini

100.000,00 EUR (z besedo: stotisoč eurov),
na transakcijski račun Gorenjske banke d.d.,
Kranj, št. SI56 01000-0000700035, s sklicem 11 1819011-19573820 z navedbo »varščina – Thermana d.d.«.
5.2. Z vplačilom varščine se šteje, da
je dražitelj sprejel izklicno ceno. Kolikor bi
pravočasno vplačalo varščino več dražiteljev in na dražbi nobeden ne bi zvišal cene,
se šteje, da je kupec paketa delnic tisti, ki
izkaže, da je izmed vseh dražiteljev časovno
najprej oddal nalog banki za plačilo varščine pod pogojem, da je imel nalogodajalec
v trenutku naloga na svojem računu prosta
denarna sredstva najmanj v višini varščine. Potrdilo o vplačilu varščine in potrdilo
ali izjavo banke o stanju prostih denarnih
sredstev najmanj v višini varščine na računu
nalogodajalca v trenutku oddaje naloga za
plačilo, iz katerih bo razviden točen čas (ura,
minuta, sekunda) oddaje naloga in stanja
o prostih denarnih sredstev v času dajanja
naloga, mora vsak dražitelj predložiti predsedniku dražbene komisije najkasneje pol
ure pred pričetkom dražbe. Prav tako mora
dražitelj priložiti številko računa za primer
vračila vplačane varščine.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo varščina vrnjena prvi naslednji delovni
bančni dan po zaključku dražbe. Vplačana
varščina se ne obrestuje.
Dražitelju, ki na dražbi uspe, se varščina
šteje za aro, ki se jo všteje v izpolnitev obveznosti plačila kupnine razpisniku dražbe.
5.3. Izhodiščna izklicna cena za eno delnico znaša 5,70 EUR (z besedo: pet celih
sedemdeset eurov), kar je 906.157,50 EUR
za celoten paket delnic.
Dražba se bo opravila z zviševanjem
izklicne cene za 0,50 (z besedo: nič celih petdeset eurov) EUR na delnico (korak
dražbe), kar znaša za celoten paket po
79.487,50 EUR.
Osnova konkuriranja ponudnikov na
dražbi je samo cena.
5.4. Udeleženec mora pred začetkom
dražbe svojo identiteto izkazati z naslednjimi listinami:
– domača pravna oseba z izpiskom iz
sodnega registra, ki ni starejši od sedmih
dni pred dnevom dražbe;
– tuja pravna oseba z overjenim prevodom izpiska iz registra svojega sedeža,
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ki ni starejši od sedmih dni pred dnevom
dražbe;
– domača fizična oseba z osebno izkaznico ali potnim listom,
– tuja fizična oseba s potnim listom.
Pooblaščenci se morajo pred dražbo izkazati z veljavnim pooblastilom za dražbo, ki
mora biti v overjenem prevodu v slovenski
jezik v primeru, da je v tujem jeziku.
5.5. S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe, dražitelju s strani predsednika dražbene komisije, se šteje, da je
prodajna pogodba med banko in uspelim
dražiteljem za predmet dražbe sklenjena
za kupnino, doseženo na dražbi. Razpisnik
dražbe in dražitelj, ki je na dražbi uspel, bosta takoj po zaključku dražbe podpisala pisno pogodbo z naslednjo vsebino:
1. predmet prodaje je paket delnic iz
tega razpisa;
2. kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo je
sprejel dražitelj;
3. varščina se šteje za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se jo
všteje v kupnino;
4. kupec mora preostali del kupnine plačati v roku 8 dni, šteto od podpisa prodajne
pogodbe tako, da znesek v višini kupnine,
zmanjšan za aro plača na račun banke, št.
SI56 01000-0000700035; naslednji bančni
delovni dan po plačilu preostale kupnine bo
banka podala KDD nalog za prenos delnic
zaradi uresničitve zastavne pravice na račun
kupca z nalogom za izbris zastavne pravice;
5. rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe; če kupec v roku,
določenem v prejšnji točki ne plača preostalega dela kupnine, se šteje prodajna pogodba za razvezano in banka obdrži aro;
6. banka ne odgovarja za pravne in
stvarne napake na predmetu prodaje; kupec
priznava, da se je pri odločanju o sklenitvi
te pogodbe v celoti zanesel na svojo lastno
oceno družbe Thermana d.d. in priznava,
da te pogodbe ne sklepa oziroma delnic
ne kupuje na podlagi zaupanja v kakršnokoli izrecno ali implicitno izjavo ali jamstvo
prodajalca.
6. Pravila dražbe: pisni izvodi pravil dražbe bodo na voljo udeležencem eno uro pred
razpisano dražbo v prostoru, kjer se bo
dražba opravila.
Gorenjska banka d.d., Kranj
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-2/2011

Ob-2188/11

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 20/11 z dne
18. 3. 2011, je bilo objavljeno prosto delovno mesto direktorja/ce Centra za socialno
delo Lendava.
Četrti odstavek, ki se glasi »Izbrani/a
kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno
dobo 5 let.« se spremeni tako, da se glasi
»Mandat direktorja/ce traja 5 let.
Z imenovanim direktorjem/co se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.«
Od objave tega popravka prične ponovno teči 8-dnevni rok za prijavo.
Svet Centra za socialno delo
Lendava
Št. 36/2011

Ob-2197/11

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 20/11 z dne
18. 3. 2011, je bilo objavljeno prosto delovno
mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Logatec.
Za stavkom »Izbrani/a kandidat/ka bo
imenovan/a za dobo 5 let.« se doda stavek:
»Z imenovanim direktorjem se sklene
delovno razmerje za določen čas trajanja
mandata.«
Od objave tega popravka prične teči
8-dnevni rok za prijavo.
Center za socialno delo Logatec
Št. 124/2011
Ob-2091/11
Na podlagi 21. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/2011)
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno
podjetje Logatec d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto
direktorja ali direktorice Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, ki so določeni
z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali najmanj univerzitetno izobrazbo
(1. bolonjska stopnja) gradbene, komunalne, strojne, pravne ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki potrjujejo, da ima organizacijske in
vodstvene sposobnosti.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih let.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
– kratek opis delovnih izkušenj in dokumentacijo, ki dokazuje navedbe o delovnih
izkušnjah kandidata,
– življenjepis kandidata,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– program razvoja podjetja za mandat.
Rok za vlaganje prijav je dvajset dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Pisne prijave
z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati
pošljejo v zaprti ovojnici, na naslov: Komu-

nalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška 27,
1370 Logatec, s pripisom »razpis direktor,
ne odpiraj«. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo oddana zadnji dan roka, priporočeno po pošti ali neposredno pri Komunalnem
podjetju Logatec.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni po zaključku postopka.
Informacije o izvedbi javnega razpisa
daje Marijana Kunc, na tel. 01/750-81-18.
V objavi se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen
za ženske in moške.
Nadzorni svet Javnega podjetja
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Ob-2092/11
Svet zavoda Osnovne šole Šmihel, Šmihel 2, 8000 Novo mesto, na podlagi Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 in 65/09) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
2011.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne
šole Šmihel, Šmihel 2, 8000 Novo mesto,
z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šmihel
Št. 02-112/2011
Ob-2105/11
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na
podlagi 13. člena Statuta razpisuje delovno
mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za mandatno obdobje štirih let:
1. predstojnika sektorja radioterapije
(m/ž),
2. predstojnika sektorja internistične
onkologije (m/ž).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– naziv visokošolskega učitelja Medicinske fakultete,

– organizacijske sposobnosti.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno oddati
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, Ljubljana, s pripisom » Razpis predstojnika sektorja«.
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana
Ob-2108/11
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 23. seje Sveta zavoda Šolskega centra
Slovenj Gradec, dne 14. 3. 2011 razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice Šolskega centra
Slovenj Gradec
za mandatno obdobje petih let.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu
s 55. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07), in sicer:
– ima visokošolsko izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in
– opravljen ravnateljski izpit.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno
obdobje (58. člen ZOFVI),
– potrdilo o nekaznovanju v skladu
s 107.a členom ZOFVI.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljskega
izpita, morajo pa si ga pridobiti najkasneje
v enem letu po začetku mandata. Kandidati,
ki nimajo opravljenega ravnateljska izpita,
morajo v skladu s Splošnim delom programa
šole za ravnatelje in vsebine ravnateljskega
izpita izpolnjevati pogoje za vpis v šolo za
ravnatelje, in sicer v skladu s 53., 96. in
102. členom ZOFVI.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom
delovnih izkušenj in programom dela za
mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti, na naslov: Svet
Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška
ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom
»Razpis za direktorja«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
izbirnem postopku.
Svet Šolskega centra Slovenj Gradec
Ob-2109/11
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 23. seje Sveta zavoda Šolskega centra
Slovenj Gradec, dne 14. 3. 2011 razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Srednje gostinsko turistične in lesarske šole za mandatno obdobje petih let.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogo-
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jev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu
s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07), in sicer:
– ima visokošolsko izobrazbo,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (96. in
102. člen ZOFVI),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno
obdobje (58. člen ZOFVI),
– potrdilo o nekaznovanju v skladu
s 107.a členom ZOFVI.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega ravnateljskega
izpita, morajo pa si ga pridobiti najkasneje
v enem letu po začetku mandata. Kandidati,
ki nimajo opravljenega ravnateljska izpita,
morajo v skladu s Splošnim delom programa
šole za ravnatelje in vsebine ravnateljskega
izpita, izpolnjevati pogoje za vpis v šolo za
ravnatelje, in sicer v skladu s 53., 96. in
102. členom ZOFVI. Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 19. 12.
2011.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom
delovnih izkušenj in s programom dela za
mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Svet
Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška
ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom
»Razpis za ravnatelja«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po končanem
izbirnem postopku.
Svet zavoda
Šolskega centra Slovenj Gradec
Ob-2133/11
Svet Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje
135, 6221 Dutovlje, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZOFVI – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09
– spremembe).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2011
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi,
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in
opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
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žnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), kratek program vodenja
šole, dosedanje delovne izkušnje in kratek
življenjepis pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Dutovlje,
Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Dutovlje

potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja doma) skupaj z dosedanjimi
delovnimi izkušnjami in s kratkim življenjepisom pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet Dijaškega doma Lizike Jančar,
Titova c. 24 a, 2000 Maribor, s pripisom
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma Lizike Jančar,
Maribor

Št. 110-31/2011
Ob-2165/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list
RS, št. 64/01 in 59/02) v zvezi s 44. členom Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 29/03 (Uradni list RS,
št. 126/03):
– 3 prosta mesta članov Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– največji moralni ugled, nepristranskost
in neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot
uradni jezik (angleški ali francoski).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu. Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
je potrebno priložiti v slovenskem jeziku in
enem od uradnih jezikov sodišča.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-2170/11
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in
dopolnitvami) in 29. člena Statuta Splošne
bolnišnice Celje z dne 27. 9. 2007, Svet
zavoda Splošne bolnišnice Celje objavlja
prosto delovno mesto
strokovnega direktorja bolnišnice
(m/ž) za štiriletno mandatno obdobje.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi
naslednje pogoje:
– Imajo univerzitetno izobrazbo medicinske smeri;
– Imajo opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda;
– Imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– Imajo ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– Predložijo program dela in razvoja medicinske stroke v zavodu.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je
15 dni od dneva objave, rok, v katerem bodo
kandidati/ke obveščeni o izboru, pa 30 dni
po objavi tega razpisa.
Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, Splošno kadrovsko pravni sektor,
3000 Celje, z oznako: »razpis za strokovnega direktorja – Ne odpiraj«.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje

Ob-2166/11
Na podlagi sklepa Sveta Dijaškega doma
Lizike Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor,
z dne 11. 3. 2011, Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova cesta 24 a, 2000 Maribor,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09).
Kandidat/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje pedagoškega in
poslovnega dela dijaškega doma.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
mandatno obdobje 5 let.
Začetek mandata je 1. 10. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem
izpitu in potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev ter

Št. 8/2011
Ob-2199/11
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45l/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 56., 57.
in 69. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07,
41/07, 122/07, 61/10 in 62/10) ter 29. in
30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Črnomelj, Svet zavoda dne 22. 2. 2011
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Varstveno delovnega centra Črnomelj.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih
izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. zahteve 56., 57. in 69. člena Zakona
o socialnem varstvu (ZSV-UPB2 Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07,
61/10 in 62/10),
2. kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 8 dni po njegovi objavi.
Svet prepozno prispelih vlog ne bo
obravnaval.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
mora kandidat/ka predložiti za zasedbo delovnega mesta:
a) potrdilo o pridobljeni izobrazbi (kopija
diplome),
b) potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu (kopija),
c) potrdilo o opravljenem programu za
vodenje socialno varstvenega programa
(kopija),
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d) izjava kandidata, da izpolnjuje pogoje
glede zahtevanih delovnih izkušenj, z navedbo kdaj in kje je delovne izkušnje pridobil,
e) izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
f) izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Imenovanje kandidata/ke za direktorja/direktorico VDC Črnomelj bo svet izvedel na osnovi preučitve priloženih dokazil.
Svet lahko odloči tudi za dodatne načine
pridobivanja informacij o primernosti kandidatov (razgovori, ugotavljanje poslovodnih
in strokovnih lastnosti kandidatov, reference
in podobno).
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Mandat bo direktorju/direktorici pričel teči
z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje
ministra izdano prej.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev, kratek življenjepis
s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah ter
program dela do leta 2016, morajo kandidati
poslati priporočeno po pošti, na naslov Svet
zavoda VDC Črnomelj, Majer 7, 8340 Črnomelj ali oddati v tajništvo zavoda najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu
RS, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda
Varstveno delovnega centra Črnomelj
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Druge objave
Št. 478-25/2011/3
Ob-2132/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
2. Opis predmeta oddaje:
a) prostor za prodajo svežega ali suhega
sadja in zelenjave iz prirejenega vozila (potujoče trgovine), zabojnika ali stojnice, v velikosti 3 × 5 m2, ki se nahaja na križišču pred
športnimi igrišči;
b) prostor za prodajo izdelkov lastne
proizvodnje: kruha, svežega peciva, krušnih izdelkov in slaščic iz prirejenega vozila
(potujoče trgovine), zabojnika ali stojnice,
v velikosti 3 × 5 m2, ki se nahaja na križišču pred športnimi igrišči;
c) prostor za postavitev urbane opreme
v naselju PD Debeli Rtič in na plaži, kjer
bo izbrani ponudnik postavil (I) vsaj deset
kosov klopi in (II) štiri kose preoblačilnic na
plaži ter (III) vsaj dva kosa stojal za kolesa
poleg recepcije;
d) prostor za postavitev zunanjih otroških
igral na lokaciji med plažo in restavracijo Gril
– zelena površina poleg črpališča, kjer bo
izbrani ponudnik postavil vsaj (I) gugalnico,
(II) plezalo, (III) peskovnik in (IV) previsno
gugalnico;
e) prostor za postavitev zunanjih otroških
igral na lokaciji med jedilnico in nad bungalovi počitniškega doma Debeli Rtič, kjer bo
izbrani ponudnik postavil vsaj (I) gugalnico,
(II) igralo za vzmet, (III) plezalo, (IV) tobogan in (V) previsno gugalnico;
Vse lokacije se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, Jadranska
cesta 79, 6280 Ankaran, in se oddajajo brez
objektov, za obdobje od 1. 5. 2011 do 30. 9.
2011.
3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila: najemnik bo najemnino poravnal v roku 15 dni od izstavitve
računa, ki ga najemodajalec izstavi po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Plačilo najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Varščina
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 280,00 EUR za
vsako ponudbo posebej.
Varščino se vplača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklice, in sicer za najem pod:
a) št. 28 17116-2990008-39901911,
b) št. 28 17116-2990008-39902011,
c) št. 28 17116-2990008-39902111,
d) št. 28 17116-2990008-39902211,
e) št. 28 17116-2990008-39902311.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni

po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin
Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje, je mogoč po predhodnem dogovoru z Ireno Krek Pejčič – tel. 01/514-72-22, mobitel:
051/683-714, pri kateri dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičninami, ki
se oddajajo v najem.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Zlatki
Mlakar, tel. 01/428-58-60, el. naslov zlatka.mlakar1@gov.si.
7. Oblika ponudbe
Ponujena cena mora biti fiksna, izražena
v EUR, s posebej prikazanim DDV.
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
Predmet: »Ponudba za najem prostorov
v PD Debeli Rtič«.
Številka zadeve: 478-25/2011.
Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponujenega zneska za najem posameznega prostora. Izbran bo tisti ponudnik, ki
bo ponudil najvišji znesek za najem posameznega prostora.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 11. 4. 2011, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj 30 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb.
11. Drugi pogoji
Ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti
podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče
pogoje za najem:
pod a):
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku
izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– ponudnik mora zagotoviti, da je za
prirejeno vozilo oziroma kontejner izdano
homologacijsko dovoljenje in da je vozilo
oziroma kontejner opremljen z vso potrebno
opremo v skladu z veljavno zakonodajo,
– ponudnik se zavezuje, da bo dodeljeni prostor uporabljal izključno za dejavnost
prodaje blaga, navedenega v 2. točki tega
povabila k oddaji ponudbe,
– ponudnik se zavezuje, da v svojem
prodajnem asortimanu ne bo nudil artiklov:
sladoleda, alkoholnih in brezalkoholnih pijač
in artiklov, ki jih v svojih prodajnih mestih
v PD Debeli Rtič nudi naročnik – MNZ,
– ponudnik je dolžan zagotoviti obratovalni čas vse dni v tednu, od 9. do 19. ure,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema
vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala
kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje
prirejenega vozila, zabojnika ali stojnice,

– ponudnik se zavezuje zavarovati vozilo, zabojnik ali stojnico, iz katerega se bo
vršila prodaja blaga,
– ponudnik je dolžan skrbeti za red in
čistočo na zemljišču, ki ga najema in njegovi okolici,
– ponudnik sam odgovarja za morebitne
reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je dolžan ažurno
reševati,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,
– rok plačila: 15 dni od izstavitve računa,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR s posebej prikazanim DDVjem,
– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna,
pod b):
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku
izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– ponudnik mora zagotoviti, da je za
prirejeno vozilo oziroma kontejner izdano
homologacijsko dovoljenje in da je vozilo
oziroma kontejner opremljen z vso potrebno
opremo v skladu z veljavno zakonodajo,
– ponudnik se zavezuje, da bo dodeljeni prostor uporabljal izključno za dejavnost
prodaje blaga, navedenega v 2. točki tega
povabila k oddaji ponudbe,
– ponudnik se zavezuje, da v svojem
prodajnem asortimanu ne bo nudil artiklov:
sladoleda, alkoholnih in brezalkoholnih pijač
in artiklov, ki jih v svojih prodajnih mestih
v PD Debeli Rtič nudi naročnik – MNZ,
– ponudnik je dolžan zagotoviti obratovalni čas vse dni v tednu od 7. do 11. ure ter
od 15. do 17. ure,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema
vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala
kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne
odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje prirejenega vozila, zabojnika ali
stojnice,
– ponudnik se zavezuje zavarovati vozilo, zabojnik ali stojnico, iz katerega se bo
vršila prodaja blaga,
– ponudnik je dolžan skrbeti za red in
čistočo na zemljišču, ki ga najema in njegovi okolici,
– ponudnik sam odgovarja za morebitne
reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo
dejavnostjo in jih je dolžan ažurno reševati,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,
– rok plačila: 15 dni od izstavitve računa,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR s posebej prikazanim DDVjem,
– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna,
pod c):
– oprema plaže oziroma naselja obsega
postavitev sledečih elementov:
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· minimalno 10 kosov klopi na plaži
· minimalno 2 kosa stojal za kolesa poleg
recepcije
· minimalno 4 kose preoblačilnic (kabin)
na plaži,
– ponudnik zagotavlja namestitev opreme na način, ki omogoča njeno varno uporabo,
– ponudnik se zavezuje zagotoviti, da
bodo vsi elementi opreme zagotavljali varno
uporabo in da bodo izdelani in nameščeni
tako, da ne bodo ogrožali varnosti gostov;
elementi opreme ne smejo imeti grobih,
ostrih površin oziroma robov,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema
vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala
kot posledica uporabe elementov opreme,
– ponudnik se zavezuje, da bo redno
vzdrževal elemente opreme in takoj odpravil morebitne poškodbe oziroma pomanjkljivosti,
– ponudnik prevzema vse stroške v zvezi z namestitvijo in odstranitvijo aparatov in
opreme,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne
odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje opreme,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,
– rok plačila: 15 dni od izstavitve računa,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR s posebej prikazanim DDVjem,
– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna,
– naročnik dovoljuje ponudniku, da nameščeno opremo uporablja za oglaševanje
tako, da ne kazi izgleda plaže ter da ne
zmanjšuje funkcionalnosti opreme,
pod d):
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku
izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– ponudnik zagotavlja namestitev minimalno naslednjih igral:
· gugalnica,
· plezalo,
· peskovnik,
· previsna gugalnica,
– ponudnik zagotavlja namestitev opreme na način, ki omogoča njeno varno uporabo,
– ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje igral in takojšnjo odpravo morebitnih poškodb in pomanjkljivosti igral ter čiščenje
najetega prostora,
– ponudnik se zavezuje skleniti zavarovanje za primer poškodbe pri uporabi igral
oziroma v celoti prevzema odgovornost za
primer poškodbe pri uporabi igral,
– ponudnik prevzema vse stroške v zvezi
z namestitvijo in odstranitvijo igral,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne
odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje igral,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,
– rok plačila: 15 dni od izstavitve računa,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR s posebej prikazanim DDVjem,
– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna,
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– naročnik dovoljuje ponudniku, da namesti igrala tako, da ne poškoduje ali kazi
izgleda prostora,
pod e):
– ponudnik zagotavlja namestitev minimalno naslednjih igral:
· gugalnica,
· igralo na vzmet,
· plezalo,
· tobogan,
· previsna gugalnica,
– ponudnik zagotavlja namestitev opreme na način, ki omogoča njeno varno uporabo,
– ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje igral in takojšnjo odpravo morebitnih poškodb in pomanjkljivosti igral ter čiščenje
najetega prostora,
– ponudnik se zavezuje skleniti zavarovanje za primer poškodbe pri uporabi prostora in igral oziroma v celoti prevzemajo
odgovornost za primer poškodbe pri uporabi
prostora in igral,
– ponudnik prevzema vse stroške v zvezi
z namestitvijo in odstranitvijo igral,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne
odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje igral,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,
– rok plačila: 15 dni od izstavitve računa,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana posebej za vsako leto
in posebej za petletno obdobje, s posebej
prikazanim DDV-jem,
– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna,
– naročnik dovoljuje ponudniku, da namesti igrala tako, da ne poškoduje ali kazi
izgleda prostora.
S podpisom potrjuje tudi, da je seznanjen z naslednjimi določili (ki veljajo za vse
ponudnike):
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo izpolnjevale zahtevane pogoje,
– ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v osmih dneh
od odpiranja prispelih ponudb,
– izbrani ponudnik je dolžan najpozneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom najemno
pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana,
– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna
pogajanja.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 4.
2011, ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana –
sejna soba v 1. nadstropju.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj
ponudb za prodajo stvarnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-2214/11
Javni poziv
za izdajo pisma o nameri prijaviteljem
na razpis v okviru komunitarnega
programa Varnejši internet
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (MVZT), Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, faks:
01/478-47-19, http://www.mvzt.gov.si/, e-pošta: gp.mvzt@gov.si.
2. Predmet javnega poziva:
a) Predmet
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo kot nacionalna koordinacijska
točka komunitarnega programa Varnejši internet skrbi za koordinacijo aktivnosti na področju, ki ga pokriva program Varnejši internet. Evropska komisija v skladu s Sklepom
Evropskega parlamenta in Sveta št. 1351
z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi
večletnega programa Skupnosti za zaščito
otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (varnejši internet)
vabi k oddaji ukrepov, ki bodo financirani
v tem programu. Program varnejši internet
2009-2013 obravnava štiri področja, in sicer:
– zagotavljanje osveščanja javnosti,
– boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu,
– spodbujanje varnejšega spletnega
okolja,
– vzpostavitev baze znanja.
Program je naslednik programa Varnejši
internet plus (2005–2008).
V skladu s 3. členom sklepa Evropskega
parlamenta in Sveta je Evropska Komisija
pripravila delovni program (Sklep Evropske
Komisije 2010, http://ec.europa.eu/saferinternet), ki služi kot osnova za njegovo izvajanje v letu 2011. Evropska unija namenja sredstva za zagotavljanje osveščanja
javnosti in boj proti nezakoniti vsebini in
škodljivemu vedenju na spletu skozi prvi in
drugi ukrep. Program spodbuja ustanovitev
centrov za varnejši internet po vsej Evropi.
Ti naj bi usklajevali ukrepe in povezovali
različne zainteresirane strani ter tako zagotovili izvajanje ukrepov in olajšali prenos
znanja. Razpisna dokumentacija programa se nahaja na spletni strani programa:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm.
Vsi centri za varnejši internet bodo v tesnem sodelovanju z vsemi ustreznimi akterji
na evropski, regionalni in lokalni ravni izvajali dejavnosti za osveščanje staršev, mentorjev, učiteljev in otrok. Poleg tega naj bi
centri za varnejši internet imeli tudi a) spletno prijavno točko, kamor lahko širša javnost
prijavi nezakonito vsebino in b) telefonsko
številko za klic v stiski, kjer se lahko staršem
in otrokom svetuje, kaj storiti v primeru škodljivega stika (zapeljevanja otrok), škodljivega dejanja (ustrahovanja), škodljive vsebine
in neprijetnih ali strašljivih izkušenj zaradi
uporabe spletnih tehnologij. Naloge centrov
za varnejši internet so natančno določene
v delovnem programu, ki se nahaja na spletni strani programa: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm.
Kot je pojasnjeno na 12. strani razpisne
dokumentacije Evropska unija sofinancira projekte v višini 50% upravičenih stroškov oziroma do 75% upravičenih stroškov
v primeru, da so prijavitelji javne institucije,
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majhna in srednja podjetja ali neprofitne organizacije.
Z namenom večjega črpanja sredstev, ki
so na voljo skozi komunitarne programe EU,
ter zagotovitve delovanja centrov za varnejši
internet, želi Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo z javnim pozivom in
upoštevanjem načel nediskriminatornosti in
transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo
slovensko prijavo na EU razpis za ustanovitev in delovanje centra za varnejši internet.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo posameznim prijaviteljem
oziroma konzorcijem prijaviteljev na razpis
v okviru komunitarnega programa Varnejši
internet izdalo pismo o nameri, ki je eden
od pogojev za popolno prijavo na razpis,
ki je objavljen na: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm.
Do koriščenja sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo
upravičen samo tisti posamezni prijavitelj
oziroma konzorcij prijaviteljev, ki bo izbran
in najbolje ocenjen s strani Evropske komisije.
b.) Pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo vsi pravni subjekti.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo pričakuje od prijavitelja, da
bo predložil osnutek programa in planiranih
aktivnosti, ki je obvezna priloga zaprosila za
pismo o nameri, ki ga Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo izda za prijavo na razpis EU.
3. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
bodo na voljo na proračunski postavki 7692
(Informacijska varnost) Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2012,
2013, 2014.
4. Rok, do katerega mora biti predloženo zaprosilo za pismo o nameri in sestava
zaprosila
a) Rok za predložitev zaprosila:
Zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, ali
na elektronski poštni naslov radovan.pajntar@gov.si, najpozneje do 11. 4. 2011, do
14. ure, ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).
b) Sestava zaprosila:
V zaprosilu mora biti predstavljen osnutek programa in planiranih aktivnosti, navedeni morebitni partnerji v primeru, da je
prijavitelj konzorcij, ter finančni in drugi (npr.
prostori, oprema) vložki v projekt. V zaprosilu mora biti izjava, da se bo prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev prijavil na razpis
v okviru programa Varnejši internet v letu
2011 skladno z razpisno dokumentacijo, ki
je na voljo na spletni strani programa Varnejši internet: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm.
5. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki prejeli pismo o nameri
Konzorcij prijaviteljev, ki bo zaprosil za
pismo o nameri skladno z določbami javnega poziva, bo pismo o nameri prejel v roku 7
delovnih dni od preteka roka za predložitev
zaprosila. Neveljavna zaprosila (nepravilno
sestavljena in nepravočasno prispela) ne
bodo obravnavana.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Št. 174/02-11
Ob-2126/11
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze
1b, 6330 Piran (upravljavec), na podlagi
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in 100/09,
49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem površine
za postavitev enega začasnega
prodajnega mesta na plaži v Portorožu
za prodajo napitkov iz svežega sadja
in zelenjave ter hladno stiskanih sokov
Približna lokacija površine za postavitev
začasnega prodajnega mesta je na plaži
v Portorožu, na parc. št. 1570/1, k.o. Portorož, in je označena na skici, ki je dostopna
na spletni strani www.okoljepiran.si.
Površina se oddaja za čas petih let, od
leta 2011 do 2015, in sicer za obdobje od
15. 4. do 30. 10. v letu. Površina, ki se oddaja v najem, je velikosti cca. 70 m2.
Izhodiščna cena najema površine za postavitev začasnega prodajnega mesta znaša letno 7.200,00 EUR + DDV.
Kolikor se bo za lokacijo potegovalo več
ponudnikov, se bo ponudnika izbralo po sistemu »kdo da več«. Izbran bo ponudnik, ki
bo ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev ponudil najvišjo najemnino.
V primeru enake najvišje ponujene cene
in ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, bo o izbranem ponudniku odločal žreb.
Najemnik je dolžan na površini, ki je predmet tega razpisa, na lastne stroške postaviti
začasno prodajno mesto skladno z idejno
zasnovo »kiosk – element urbane opreme
za opremljanje javnih površin v Občini Piran«. Pred postavitvijo je najemnik dolžan
pridobiti projekt postavitve, ki ga pripravi
izdelovalec idejne zasnove, najemodajalec
pa ga mora potrditi.
Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudbe do Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne
bomo upoštevali.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od
ponudnikov.
Najemnina za površino za postavitev
začasnega prodajnega mesta se prvo leto
poravna 50% ob podpisu pogodbe ter 50%
najkasneje do 15. julija 2011. V naslednjih
letih pa v celoti najkasneje do 28. 2. v tekočem letu.
Izbranega ponudnika bremenijo tudi stroški izvedbe razpisa.
Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila:
1. dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti:
– samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega
dela;
– gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
2. dokazilo o plačilu 3.000 EUR varščine
za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran,
transakcijski rač. št. 10100-0032414679, pri
Banki Koper d.d.
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni
ovojnici na naslov: Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, s pripi-
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som na ovojnici »Površina na plaži – Ne
odpiraj«.
Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, prispele
najkasneje do 5. 4. 2011, do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb se bo opravilo 5. 4. 2011,
ob 13. uri, v sejni sobi družbe. Komisija bo
najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za
oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse
ponudnike obvestila o izbiri.
Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v prvo najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
15 dni po končanem javnem razpisu.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in
ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo
izločene iz nadaljnjih postopkov.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Izbranega ponudnika bomo z obvestilom
o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu
prvega obroka najemnine v roku 2 dni po
prejemu obvestila oziroma če ga ni možno
vročiti – od dneva izbire.
Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis je objavljena na
spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o., www.okoljepiran.si.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo ob delavnikih, med 11. in
15. uro, na tel. 05/61-750-18 (Neset Dulai)
ali na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Ob-2107/11
Na podlagi sklepa št. 123 Nadzornega
sveta Rudnika Žirovski vrh in ZTPIU-UPB1,
RŽV objavlja prodajo počitniškega stanovanja – (35 m2), št. 27a, v avtokampu Lopari
(Nerezine), Mali Lošinj, po izklicni prodajni
ceni 55.000,00 EUR.
Počitniško stanovanje obsega predprostor, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, sanitarije in pokrito teraso.
Stanovanje bo prodano najugodnejšemu
ponudniku z javnim zbiranjem ponudb, pri
čemer prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
od prispelih ponudb.
Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe
z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo,
ki mora vsebovati:
Naziv kupca, njegov natančen naslov,
davčno številko, ponujeni znesek, ki ne sme
biti nižji od izklicne prodajne cene (brez davka na promet nepremičnin, ki bo obračunan
na končno prodajno ceno). Ponudbo mora
podpisati pooblaščena oseba za zastopanje
družbe oziroma ponudnik.
Ponudbi mora biti priložen veljavni sklep
o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik
fizična oseba in dokazilo o pravočasnem
plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne
banke, ki je izvedla plačilo.
Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
(5.500,00 €), na transakcijski račun prodajalca, št. 07000-0000168385, pri Gorenjski
banki d.d. Kranj. Za pravočasno plačano
varščino štejejo plačila, prispela na TRR
prodajalca, vključno do 20. 4. 2011.
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Ponudba mora prispeti na naslov: Rudnik
Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Na
zaprti ovojnici mora biti oznaka Ponudba za
nakup stanovanja – ne odpiraj.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele na naslov vključno do 20. 4.
2011, do 14. ure, ne glede na način in rok
oddaje na pošto.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih sestavin, oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, ne
bodo upoštevane, morebitna vplačana varščina pa bo ponudniku vrnjena v 5 dneh po
odpiranju ponudb.
Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v 5 dneh po odpiranju
ponudb. Varščina se ne obrestuje.
Stanovanje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake na premoženju.
Prodajalec je prvi lastnik. Etažna lastnina
še ni urejena.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceno. Obračunan bo na končno prodajno ceno in ga plača kupec.
Vsi stroški povezani s spremembo lastništva bremenijo kupca.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v 15 dneh po prejemu obvestila
o izbiri, kupnino in druge stroške pa mora
v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
Kupljeno stanovanje bo kupcu izročeno
v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine
in davka na promet nepremičnin. Kupec od
tega dne prevzame tudi vse stroške in druge
obveznosti v zvezi z lastništvom.
Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec.
Informacije: od 28. 3. 2011 do 18. 4.
2011, med 8. in 9. uro, na tel. 04/515-93-00
ali 041/546-512 Dolenc (e-mail: peter.dolenc@rudnik-zv.si). Za ogled je potreben predhodni dogovor.
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje
za zapiranje rudnika urana d.o.o.
Ob-2174/11
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice
Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
mag. Sebastjan Zbičajnik, z dnem 16. 3.
2011.
Pisarna: Meškova ulica 2, 2380 Slovenj
Gradec.
Matej Perpar, z dnem 15. 3. 2011.
Pisarna: Šestova 2, 1000 Ljubljana (zaposlen pri Avbreht, Zajc in partnerji o.p.,
d.o.o.).
Gregor Pajek, z dnem 15. 3. 2011.
Pisarna: Tivolska cesta 48, 1000 Ljub
ljana (zaposlen v Odvetniški družbi Rojs,
Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.).
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Ksaver Logar, z dnem 1. 4. 2011.
Pisarna: Trubarjeva 24, 1000 Ljubljana.
Slavko Fartelj, z dnem 26. 3. 2011.
Pisarna: Kocljeva ulica 16, 9000 Murska
Sobota.
Darja Vidic, z dnem 15. 3. 2011.
Pisarna: Celovška cesta 30, 1000 Ljub
ljana (zaposlena pri odvetniku Andreju Razdrihu).
Petra Velkavrh, z dnem 15. 3. 2011.
Pisarna: Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika
Katja Novak, z dnem 16. 3. 2011.
Pisarna: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub
ljana (zaposlen pri Pečanac in Rakun, odvetniška družba d.o.o.).
Sergij Vladislav Majhen, z dnem 1. 3.
2011.
Pisarna: Ulica talcev 1, 2000 Maribor.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Janez Aljančič, z dnem 18. 1. 2011.
Vladko Began, z dnem 22. 2. 2011.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je odvetnik Darko Repenšek, Trg mladosti
6, Velenje.
Judita Učakar Rženičnik, z dnem 31. 3.
2011.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
odvetnik Silvester Učakar, družbenik v Odvetniški družbi Učakar in Rženičnik o.p.,
d.n.o., Steletova cesta 8a, Kamnik.
III. Preselitve
Blaž Poljanšek, odvetnik iz Kozine,
z dnem 1. 2. 2011 preseli sedež svoje pisarne
na novi naslov: Krpanova ulica 9, 6000 Koper, tel. 05/627-84-46, faks 05/627-84-47.
Lidija Turk, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 1. 2. 2011 preseli sedež svoje pisarne na novi naslov: Tržaška cesta 207,
1000 Ljubljana, tel./faks 059/956-911.
Barbara Fatur, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 1. 3. 2011 preseli sedež svoje pisarne na novi naslov: Slovenska cesta 55B,
1000 Ljubljana, tel. 01/434-22-70, faks
01/434-22-72.
mag. Alja Markovič Čas, odvetnica iz
Ljubljane, z dnem 1. 3. 2011 preseli sedež
svoje pisarne na novi naslov: Cigaletova
ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. 01/244-23-15,
01/244-23-14, faks 01/244-23-16.
Irena Ferme, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 10. 2. 2011 preseli sedež svoje
pisarne na novi naslov: Dalmatinova 4,
1000 Ljubljana, tel. 01/434-12-74, faks
01/231-25-89.
Dragan Graorac, odvetnik iz Maribora,
z dnem 22. 2. 2011 preseli sedež svoje pisarne na novi naslov: Cafova ulica 2, 2000
Maribor, tel./faks 02/251-99-50.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Rozman in Vesel, o.p., d.o.o. spremenjena in se glasi:
Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman
d.o.o., Ciril-Metodov trg 9, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška pisarna Cvijanović
d.o.o. spremenjena in se glasi: Odvetniška
pisarna Mozetič in partnerji d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.n.o. spremenjena in se glasi:
Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p.,
d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
V. Družbe
Obveščamo vas, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška družba Bregant, Volgemut, Hajtnik – BVH, o.p. d.o.o.,
Slovenska cesta 24, 1234 Mengeš.

VI. Odvetniki – spremembe:
Obveščamo vas, da odvetnik Andrej Kac,
z dnem 31. 1. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in z dnem
1. 2. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Kac in odvetniki o.p. d.o.o.,
Partizanska cesta 11, 2000 Maribor.
Obveščamo vas, da odvetnik Gregor Živko, z dnem 31. 1. 2011 preneha delovno razmerje pri odvetniku Andreju Kacu in z dnem
1. 2. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Kac in odvetniki o.p.d.o.o.,
Partizanska cesta 11, 2000 Maribor.
Obveščamo vas, da odvetnica Veronika
Zorn Hočevar, z dnem 28. 2. 2011 preneha opravljati odvetniški poklic v Odvetniški
družbi Čeferin o.p., d.o.o., Grosuplje, Taborska cesta 13.
Odvetnica Veronika Zorn Hočevar z dnem
1. 3. 2011 nadaljuje odvetniško dejavnost
kot samostojna odvetnica na naslovu: Gortanov trg 15, 6000 Koper, tel. 05/627-24-88,
faks 05/627-24-89.
Obveščamo vas, da odvetnik Luka Brezovec, z dnem 20. 3. 2011 preneha delovno
razmerje pri odvetnici Darji Erceg, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana.
Odvetnik Luka Brezovec z dnem 21. 3.
2011 nadaljuje delo kot samostojni odvetnik
na naslovu: Štefanova ulica 15, 1000 Ljub
ljana, tel. 059/22-66-33, faks 059/22-66-34.
Obveščamo vas, da odvetnik Luka Devjak, z dnem 2. 1. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in z dnem
3. 1. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Vesel in Devjak, d.o.o.,
o.p., Trg osvobodilne fronte 13, Ljubljana,
tel. 08/205-31-80, faks 08/205-31-85.
Obveščamo vas, da odvetnica Katja Kocijan, z dnem 28. 2. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica in
z dnem 1. 3. 2011 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Kanduti – Kocijan
d.o.o., Ogrinčeva 4, Ljubljana.
Obveščamo vas, da odvetnik Uroš Leben, z dnem 28. 2. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in
z dnem 1. 3. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Leben, Miklič, Rozman d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana,
tel. 01/234-75-94, faks 01/234-75-95.
Obveščamo vas, da odvetnik Uroš Miklič, z dnem 28. 2. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in
z dnem 1. 3. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne Leben, Miklič, Rozman d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana,
tel. 01/234-75-94, faks 01/234-75-95.
Obveščamo vas, da odvetnica Saša Dremelj, z dnem 31. 12. 2010 preneha delovno
razmerje v Odvetniški pisarni Ketiš – Janžekovič, o.p., d.n.o. in z dnem 1. 1. 2011
nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Razgoršek – Dremelj d.o.o., Linhartova ulica 6, 2000 Maribor, tel. 02/620-05-72,
faks 02/620-05-73.
Obveščamo vas, da odvetnica mag. Nina
Mlakar, z dnem 28. 2. 2011 preneha delovno razmerje pri odvetniku Urošu Mikliču in
se z dnem 1. 3. 2011 zaposli v Odvetniški
pisarni Leben, Miklič, Rozman d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana, tel. 01/234-75-94,
faks 01/234-75-95.
Obveščamo vas, da je odvetnik Peter
Vesel, z dnem 31. 12. 2010 izstopil iz Odvetniške družbe Rozman in Vesel, o.p.,
d.o.o. in z dnem 1. 1. 2011 nadaljuje delo
kot odvetnik Odvetniške družbe Vesel in
Devjak, d.o.o., o.p., Trg osvobodilne fronte
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13, 1000 Ljubljana, tel. 08/205-31-80, faks
08/205-31-85.
Obveščamo vas, da odvetnica mag. Helena Devetak, z dnem 4. 2. 2011 preneha
opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica.
Odvetnico mag. Heleno Devetak od 5. 2.
2011 dalje vodimo kot odvetnico družbenico
v Odvetniški pisarni mag. Helene Devetak,
d.o.o., Ulica XXX. Divizije 23, 5000 Nova
Gorica.
Obveščamo vas, da Jani Soršak z dnem
1. 2. 2011 pridobi pravico opravljati odvetniški poklic, ki mu je miroval od dne 22. 11.
2007.
Odvetniški poklic opravlja na naslovu:
Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je odvetnica Eva
Budja spremenila priimek v: Gostiša.
VII. Popravek: Obveščamo vas, da se
odvetnica Karin Stražiščar iz Ljubljane izbriše iz imenika z dnem 11. 1. 2011 in ne
z dnem 31. 1. 2011, kot smo navedli v obvestilu z dne 13. 1. 2011.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-2164/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07).
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/, od dne 25. 3. 2011 do dne 2. 4.
2011.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine: poslovni prostor:
1. Kongresni trg 10 (arkade na Hribarjevem nabrežju)
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 65,22 m2, za gostinsko dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor št. P01, površine 65,22 m2, za mesec marec 2011 znaša 25,00 EUR/m2, kar
znaša 1.630,50 EUR/mesec.
Posebni pogoji najema:
– Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča
tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru. Razmerje med kriterijema je 50%
za višino ponujene najemnine in 50% za
program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru;
– popestritev mestnega jedra;
– povezava s Slovensko filharmonijo.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi, je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
– V času razpisa se v poslovnem prostoru izvaja gostinska dejavnost. Sedanji
najemnik bo izvajal gostinsko dejavnost do
poteka najemne pogodbe, in sicer do dne
28. 4. 2011.
– Gostinska in programska ponudba
mora biti z vidika kulture na visoki ravni,
prepoznavna in privlačna ter primerna odprtemu prostoru ter urbanemu okolju. V lokalu

se mora predvajati glasba, ki je v povezavi
z zvrstjo, ki jo predvajajo v Slovenski filharmoniji.
– Slovenska filharmonija bo podala mnenje na vsebino programa, ki se bo izvajal
v gostinskem lokalu.
– Ponudnik mora imeti izkušnje v gostinstvu in pri izvajanju programov kulturne
dejavnost, ki jih izkaže z referencami.
– Za zimske mesece januar, februar
in marec se mesečna najemnina zniža za
50%.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Najemnik mora skrbeti za red in čistočo
v neposredni okolici gostinskega prostora.
– Gostinski prostor mora biti dostopen
tudi za invalide na vozičkih ter otroške vozičke.
– Ponudba v gostinskem lokalu mora biti
v skladu s pogoji Zdravstvenega inšpektorata RS in v skladu s HACCP standardi.
– Najemnik se zavezuje, da bo skrbel, da
gostinska dejavnost in kulturni program ne
bosta hrupna in moteča za okolico skladno
z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).
– Za uporabo zvočne naprave na morebitnih prireditvah mora organizator prireditve
v skladu z Uredbo o načinu porabe zvočnih
naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05) pridobiti
dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, ki ga izda MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
Trg MDB 7, Ljubljana, in soglasje Slovenske
filharmonije, Kongresni trg 10, Ljubljana.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma:
1. za s.p.: priglasitveni list
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje
3. za društva: odločbo o vpisu v register
društev
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra.
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika.
3 – Ponudnik predloži reference s področja gostinstva in s področja izvajanja kulturnih dejavnost.
4 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na
obrazcih AJPES.
5 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe
v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine
Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega
razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič, v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 14.
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do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj do 25. 3.
2012.
6 – Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa).
7 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki
oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih
finančnih sredstvih v proračunu za plačilo
najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo.
8 – Izjava ponudnika, da je seznanjen
s posebnimi pogoji najem.
9 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
10 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 25. 3. 2012.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Najemnik mora zagotoviti obratovanje
dejavnosti vse dni v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Za zimske mesece januar, februar
in marec se mesečna najemnina zniža za
50%.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 25. v mesecu za tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih
prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega
prostora ______ ». Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
2. 4. 2011. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
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ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v četrtek, 7. 4. 2011, ob 13. uri, na naslovu:
Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
V primeru, da je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem poslovnega
prostora poleg višine najemnine tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru,
komisija oceni program po sledečih kriterijih,
in sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala
v prostoru;
– popestritev mestnega jedra;
– povezava s Slovensko filharmonijo.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik dobi, je 100 točk. Od tega 50 točk
za višino ponujene najemnine in 50 točk
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 25. 3.
2012.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic, v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali
po tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum
Ura Lokacija
Torek, 29. 3. 2011 10. Kongresni trg 10
Mestna občina Ljubljana
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Št. 478-22/2011-4
Ob-2171/11
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214
Zreče, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – Odločba US, 100/09 in
49/10), v skladu s Sklepom o letnem načrtu
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Zreče za leto 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti
Občine Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija javnega zbiranja ponudb: Občina
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,
tel. 03/757-17-00, faks 03/576-24-98, e-pošta: info@zrece.eu.
2. Opis predmeta prodaje
Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 282/14, k.o. Škalce.
Predmet prodaje je nezazidano stavbno
zemljišče, primerno za gradnjo eno- ali dvostanovanjske hiše, v izmeri 709 m2, vpisano
v vl. št. 1055, k.o. Škalce. Nepremičnina ni
obremenjena s stvarnimi ali drugimi pravicami. Lastništvo v zemljiški knjigi je urejeno.
Nepremičnina je skladno z Odlokom
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 –
dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče (Uradni list SRS št. 23/87,
RS št. 29/98, 64/99, 68/03, 53/08, 97/09 in
14/10) in Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja
odprtega prostora Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 30/04, 101/06) opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče.
Namembnost navedenega zemljišča in
pogoji za poseg v prostor so navedeni in
razvidni iz potrdila o namenski rabi, ki je na
vpogled na sedežu Občina Zreče.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša
42.540,00 EUR. V ceno ni vštet davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec. Višina
varščine znaša 4.254,00 EUR.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:
a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo prispeti v zaprti kuverti, najkasneje
do srede, 13. aprila 2011, do 8.30, na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b,
3214 Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine
k.o. Škalce«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije oziroma
Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno
ponudbo, in ki obsega naslednje podatke
in listine:
– naziv ponudnika (fizične osebe: ime
in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, matično številko, davč-

no številko, transakcijski račun, navedba
zakonitega zastopnika oziroma podpisnika
pogodbe);
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od
30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo
sedež v RS oziroma v EU;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na račun Občine Zreče, odprt
pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613,
z navedbo »varščina – prodaja nepremičnine k.o. Škalce«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem
drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo
brez obresti vrnjena v roku 15 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in
dejansko stanje nepremičnine poznano.
c) Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje.
d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v tem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
e) 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 razpisnih pogojev), bo
prodajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju
ponudb.
h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 – Odločba US, 100/09 in 49/10).
i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane
na vse pogoje, določene v tem razpisu.
5. Čas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo v sredo, 13. aprila
2011, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Zreče,
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, in sicer:
Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
6. Način in rok plačila kupnine
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Celotno kupnino pa je izbrani
ponudnik dolžan plačati na račun Občine
Zreče, št. 01344-0100003613, odprt pri
Banki Slovenije, v roku 8 dni po podpisu
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Zreče bo izdala zemljiškoknjižno
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dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po prejemu
celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške
v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje ime).
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
7. Ustavitev postopka: prodajalec na
podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan
k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
8. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini dobite pri Mateji Čremošnik,
e-pošta:
mateja.cremosnik@zrece.eu,
po tel. 03/757-17-05, ali Poloni Matevžič,
e-pošta: polona.matevzic@zrece.eu ali po
tel. 03/757-17-12.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Zreče ter na spletni strani Občine Zreče:
www.zrece.eu.
Občina Zreče
Št. 478-0031/2010-14
Ob-2172/11
Občina Zreče na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine na Hrvaškem
I. Ime in sedež: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, 3214 Zreče.
II. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je apartma D1.2 4/I,
v izmeri 34,89 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica, 51556 Martinšćica, Republika
Hrvaška.
Apartma tvori hodnik, kopalnica in WC,
dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo
ter balkon v prvem nadstropju počitniškega
objekta, v mansardi pa se nahaja spalnica.
Apartma je eden od treh apartmajev
počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta
1984.
Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 42.253,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 4.225,30 EUR.
III. Pogoji prodaje:
1. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom po načelu »videno
– kupljeno«. Stroške priprave pogodbe nosi
občina, vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbe nosi kupec.
2. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na TRR Občine Zreče, SWIFT CODE:

BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0134 4010
0003 613.
3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki lahko v skladu s pravnim
redom Republike Hrvaške, Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije postanejo lastniki nepremičnin, kar mora
preveriti vsak ponudnik zase.
4. Ponudba mora vsebovati: podatke
o ponudniku, ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od izklicne ter potrdilo o plačilu varščine.
5. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjo
oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup:
Cres D1.2 4/I«
6. Ponudbo ponudniki vložijo v sprejemni
pisarni Občine Zreče oziroma jo pošljejo priporočeno po pošti, na naslov Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi
svoje ime/ naziv in naslov/sedež.
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 4. 4.
2011, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Zreče,
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišje ponujena cena.
7. Rok za oddajo vseh ponudb je ponedeljek, 4. 4. 2011, do 9. ure.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe,
ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine
Zreče najkasneje do ponedeljka, 4. 4. 2011,
do 9. ure, ne glede na vrsto dospetja.
8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice na nepremičnini izda prodajalec po plačilu celotne kupnine.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju, stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter plačilo davka na promet nepremičnin
nosi kupec.
9. Prodajalec si pridržujejo pravico, da
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana.
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim
ponudnikom skleniti pogodbo.
10. Kontaktni osebi za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini sta: Mateja Čremošnik,
e-pošta: mateja.cremosnik@zrece.eu ali
po tel. 03/757-17-05 in Polona Matevžič,
e-pošta: polona.matevzic@zrece.eu ali po
tel. 03/757-17-12.
Kontaktna oseba za informacije o predmetni nepremičnini je Zlatko Kolarič, ZAGLAV d.o.o., tel. 00385/982-60-757.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni deski Občine Zreče in na spletnih straneh Občine Zreče: www.zrece.eu.
Občina Zreče
Ob-2213/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja s premoženjem Mestne občine Ljubljana
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za leto 2010 in 2011, ki je podlaga Odloku o
proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2010 in 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 245/271, barjanski travnik, v izmeri 84 m², parc. št. 245/329, barjanski travnik, v izmeri 11.953 m², parc. št. 245/330,
barjanski travnik, v izmeri 3.031 m², parc.
št. 245/331, barjanski travnik, v izmeri 6 m²,
parc. št. 245/332, barjanski travnik, v izmeri
496 m², parc. št. 245/333, barjanski travnik,
v izmeri 93 m² in parc. št. 245/334, barjanski
travnik, v izmeri 63 m², vse vpisane v zk. vl.
št. 4724, parc. št. 246/35, barjanski travnik,
v izmeri 212 m², vpisana v zk. vl. št. 2003,
parc. št. 246/47, barjanski travnik, v izmeri
984 m², vpisana v zk. vl. št. 3156, ter parc.
št. 246/49, barjanski travnik, v izmeri 1.529
m², vpisana v zk. vl. št. 4011, vse k.o. Karlovško predmestje, skupaj 18.451 m².
2.2 Zemljišča, ki so predmet prodaje,
razen zemljišča parc. št. 246/35, k.o. Karlovško predmestje, se na podlagi Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS,
št. 78/10-4264 in 10/11) nahajajo v območju
EUP RN-565, z namensko rabo BD – površine drugih območij, kjer je med drugim
dovoljena tudi gradnja trgovskih objektov.
Zemljišče parc. št. 246/35, k.o. Karlovško
predmestje pa leži v območju urejanja EUP
RN-409, kjer veljajo določila Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP ½
Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02 in 57/10),
po katerem je na predmetnem zemljišču določena prometna ureditev – javna cesta.
2.3 Del zemljišča, ki bo po parcelaciji
zapadel v javno infrastrukturo – cesto, se
kupec zaveže brezplačno vrniti nazaj v last
Mestne občine Ljubljana.
2.4 Izhodiščna cena je 7.380.400,00
EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena po
odobritvi pravnega posla na Mestnem Svetu
Mestne občine Ljubljana.
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa.
3.3 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.4 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.5 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.6 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-

Stran

678 /

Št.

22 / 25. 3. 2011
mičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.7 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.8 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na št.
201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 8 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb. V
primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z
oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v območju urejanja VP 1/2
Rudnik«, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
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4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-67, kontaktna
oseba Sandra Pahor.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 14. 4. 2011, s pričetkom ob 11. uri, v
prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2136/11
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom,
Denar IN, Antena, Nika, Moje zdravje,
Razvedrilo, Razvedrilo za mlade, Mini
razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor
v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja Razvedrila
– Letni časi, Posebna izdaja Razvedrila –
Zvezde, Tematske slikovne križanke.
Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih
vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljub
ljana
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d. d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 38,72%,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub
ljana, – 10,35%,
– Mediji DZS, d.o.o., Dalmatinova 2,
Ljubljana – 12,33%,
– ČZP Večer, d. d., Svetozarevska
ulica 14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, namestnik predsednika Marjan Božnik, člani Simon Bilanče,
mag. Robert Krajnik, Dejan Kovač, dr. Klaus
Schweighofer.

Stran

679

Stran

680 /

Št.

22 / 25. 3. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-11-0050
Ob-2106/11
Območna geodetska uprava Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju
nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06
in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki
menijo, da so pravni nasledniki, po verjetno
umrlih Žumer Andreju in Žumeru Francu,
oba ZDA, solastnika parcele št. 274, v katastrski občini 2081 Olševek, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo
v postopek ureditve meje.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj pravnega nasledstva.
Če se na oklic ne javi nihče, velja domneva,
da neznani lastniki nepremičnine soglašajo
z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Kranj
dne 17. 3. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

22 / 25. 3. 2011 /

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2167/11
Jakob Milavec kot edini družbenik družbe
Milavec d.o.o. Ljubljana, s sedežem v Ljub
ljani in poslovnim naslovom Vojkova cesta 52,
Ljubljana, matična št. 5391920000, je skladno z določili 520. členom ZGD-1, dne 18. 3.
2011 sprejel sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe za 188.913,12 EUR, tako,
da po zmanjšanju osnovni kapital znaša
7.500,00 EUR.
Obstoječi osnovni kapital je namreč glede na obseg in naravo poslovanja družbe
previsok.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD-1 direktorica družbe poziva vse morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Milavec d.o.o. Ljubljana
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Zavarovanja terjatev
SV 424/2011
Ob-2137/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 424/2011, z dne 16. 3.
2011, je stanovanje, št. 25, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Goriška ulica 6, v Mariboru, v skupni izmeri
65,87 m², ki stoji na parceli št. 177, k.o. 678
Spodnje Radvanje, last zastaviteljice Renko Darinke do celote, na temelju pravnomočnega sklepa o dedovanju z dne 15. 12.
1994 in kupoprodajne pogodbe, z dne 20. 1.
1992, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
25.000,00 EUR s pripadki.
SV 167/11
Ob-2138/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 167/11, z dne 17. 3.
2011 je bila:
– nepremičnina – stanovanje, št. 3, v I.
nadstropju, v izmeri 49,99 m2, večstanovanjske hiše, na naslovu Murkova ulica 3, 2000
Maribor, stoječe na parc. št. 510, k.o. Tabor, katerega sta zastavitelja Milošević Ivica
in Milošević Jožica, kot kupca, pridobila na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6.
1994, sklenjene med prodajalcem Benedičič Francem in Milošević Ivice in Jožice, kot
kupcema, darilne pogodbe z dne 6. 6. 1994,
sklenjene med Benedičič Pavlo kot darovalko, in Benedičič Francem, kot obdarjencem,
kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja,
št. 9130-340/92, z dne 14. 7. 1992, sklenjene
med Tovarno vozil in toplotne tehnike Maribor,
d.d., kot prodajalcem, in Benedičič Pavlo, kot
kupovalko, in dodatka k kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja, št. 9130-340/92, sklenjenega dne 30. 5. 1994 med Tovarno vozil in
toplotne tehnike Maribor, d.d., kot prodajalko,
in Benedičič Pavlo, kot kupovalko,
– nepremičnina – lastniški del podstrešnih prostorov, ki predstavljajo ¼ (eno četrtino) celote podstrešja, v večstanovanjski
stavbi, na naslovu Preradovičeva 13, 2000
Maribor, stoječe na parc. št. 510, k.o. Tabor,
katerega sta zastavitelja Milošević Ivica in
Milošević Jožica, kot kupca, pridobila na
podlagi kupoprodajne pogodbe, z dne 17. 1.
2001, sklenjene med Marković Božotom,
kot prodajalcem, in Milošević Ivice in Jožice kot kupcema, in kupoprodajne pogodbe,
o prodaji stanovanja, št. 9130-280/92, z dne
15. 1. 1992, sklenjene med Tovarno vozil in
toplotne tehnike »Boris Kidrič« p.o. Maribor,
kot prodajalko, in Markovič Božotom, kot
kupcem, zastavljena v korist banke – upnice
Raiffeisen banka d.d., s sedežem na naslovu Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, matična številka 706491000, za zavarovanje
denarne terjatve, v višini 53.000,00 EUR,
s pripadki in spremenljivo obrestno mero
v višini 6-mesečni Euribor + 1,99% letno in
z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 31. 5. 2031.
SV 201/2011
Ob-2139/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 201/2011, z dne
17. 3. 2011, je bila nepremičnina, z ident.

št. 2175-1189-8, del stavbe, s številko 8.E,
stanovanje, št. 8, Ulica Viktorja Kejžarja
32 B, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 1127/2, k.o.
Jesenice, last zastaviteljice Senke Ališić,
Ulica Viktorja Kejžarja 32B, Jesenice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, dne 10. 2.
1993, sklenjene s prodajalko Občino Jesenice, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
– Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, EMŠ: 1900498,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
27.000,00 EUR s pripadki.
SV 263/2011
Ob-2140/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 263/2011, z dne
18. 3. 2011, so bile nepremičnine, in sicer:
– poslovni prostori, v I. nadstropju – 9 rastrov s sanitarijami, na vzhodni strani (6. do
14. Raster) oziroma danes označene po
načrtu etažne lastnine, ki ga je izdelal Komunaprojekt d.o.o. Maribor, projekt št. 7010,
z datumom januar 1995, po št. 1–27 in
št. 30, poslovne stavbe Maribor, Partizanska
c. 3–5, objekt 132, stoječ na parc. š. 1198/1,
in 1198/4, vse vpisano pri vl. št. 1062, k.o.
Maribor-grad, v skupni izmeri 662,21 m2, in
kletna prostora št. 1 in št. 2, v skupni izmeri
35,64 m2, s pripadajočimi deleži na skupnih
prostorih in delih stavbe in funkcionalnega
zemljišča, ter zemljišča na katerem objekt
stoji, danes dela poslovnih prostorov po
odločbi GURS, šifra 02132-00228/2006-2,
z dne 11. 7. 2007, pod šifro k.o. 0657, števila
stavbe 01389, površina 635,91 m2, vpisana
pod številko dela stavbe v okviru stavbe
018, in sicer:
– pisarna številka 1, v izmeri 31,35 m2,
– pisarna številka 2, v izmeri 46,14 m2,
s hodnikom, v izmeri 5,50 m2,
– pisarna številka 3, v izmeri 16,26 m2,
– pisarna številka 4, v izmeri 16.98 m2,
– pisarna številka 5, v izmeri 16,98 m2,
– pisarna številka 6, v izmeri 16,98 m2,
– pisarna številka 7, v izmeri 16,98 m2,
– pisarna številka 8, v izmeri 16,02 m2,
– pisarna številka 26, v izmeri 17,63 m2,
– pisarna številka 27, v izmeri 11,83 m2,
– prostor za server številka 30, v izmeri
5,07 m2
– arhiv številka 31, v izmeri 12,60 m2,
– arhiv številka 32, v izmeri 13,54 m2 in
– server števika 30, v izmeri 4,93 m2,
– hodnik številka 39, v izmeri 79,39 m2,
skratka, na vseh poslovnih prostorih na
Partizanski cesti 5, Maribor, v I. nadstropju,
razen delu nepremičnin, ki je bil prodan po
prodajni pogodbi z dne 20. 5. 2008, družbi
Tima Holding d.o.o.
– ter kletni prostor, številka 1, v izmeri
17,82 m2, in
– kletni prostor številka 2, v izmeri
17,82 m2,
ki je last pravne osebe: Založba Obzorja
d.d., s sedežem Maribor, Partizanska cesta 5,
2000 Maribor, matična številka 5048532000,
do 1/1 (celote), na podlagi: Posadne listine
zaradi izgube kupne pogodbe, ki so jo dne
22. 1. 2002 sklenili Mestna občina Maribor,

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ki jo
zastopa župan Boris Sovič, in Založba Obzorja d.d., Partizanska 3–5, 2000 Maribor,
matična številka 5048532, ki jo je zastopal
direktor Srečko Kukovec, v korist upnice
družbe GZ Maribor – Geodetske dejavnosti
d.o.o., skrajšana firma GZ Maribor d.o.o.,
s sedežem Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor, matična številka 5066387000, ki jo
zastopa direktorica Nevenka Richter Peče,
za zavarovanje denarne terjatve:
– iz naslova glavnice 508.104,57 EUR,
– zakonskih zamudnih obresti od glavnice v znesku:
– 101.044,57 EUR za čas od 31. 12.
2005 pa do plačila,
– 397.060,00 EUR za čas od 1. 1.
2011,
– 10.000,00 EUR za čas od 11. 3.
2011 pa do plačila s pripadki.
SV 200/11
Ob-2141/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr.
št. SV 200/11 z dne 14. 3. 2011, je bilo
stanovanje, številka 5, na naslovu Šolska
ulica 10, Spodnja Idrija, po podatkih GURS
z neto tlorisno površino 53,50 m2, z identifikacijsko številko 2358-75-5, ki se nahaja
v tretji etaži, oziroma v prvem nadstropju
stanovanjske stavbe, v Spodnja Idriji, stoječe na parceli št. 485/7, k.o. Spodnja Idrija,
z naslovom Šolska ulica 10, s pripadajočo
kletjo in drvarnico, solast Vidič Mateja, roj.
3. 1. 1978, stanujočega Tomšičeva ulica 14,
Idrija, in Drobnič Jadranke, roj. 12. 9. 1978,
stanujoče Pod brezami 11, Spodnja Idrija,
vsakega do polovice, kupljeno z notarskim
zapisom prodajne pogodbe, sklenjene dne
25. 2. 2011, v notarski pisarni notarja Andreja Rozmana v Idriji, pod opr. št. SV 144/11,
med Vidič Matejem in Drobnič Jadranko,
ter Rejc Markom in Mažgon Ksenijo, zastavljeno v korist upnice – Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v skupni višini 43.000,00 EUR,
s pripadki.
SV 442/2011
Ob-2142/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 442/2011, z dne 18. 3.
2011, je stanovanje številka 6, v 2. nadstropju, V. etaži – del stavbe, številka 77, v izmeri 110,37 m², in kletni prostor, številka 64,
v 1. kletni etaži, v izmeri 13,70 m², ter kletna
shramba, številka 64, v 2. kletni etaži, v izmeri 10,27 m², vse v večstanovanjski stavbi
v Mariboru, Maistrova ulica 12 (številka stavbe 877), ki stoji na parceli številka 934/2,
k.o. 657 Maribor-Grad, solast zastaviteljev
Mileta Mojce in Brolih Primoža, vsakega
do ½, na temelju prodajne pogodbe, z dne
15. 3. 2011, zastavljeno v korist Banke Koper d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 70.000,00 EUR s pripadki.
SV 150/11
Ob-2198/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
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Postojne, opr. št. SV - 150/11, z dne 22. 3.
2011, je bilo stanovanje, št. 4, v prvem
nadstropju, s kletjo, v skupni neto izmeri 76,41 m2, v zgradbi na naslovu Vojkova
ulica 10, Postojna, stoječi na parc. št. 757.
ES, katastrska občina Postojna, last zastaviteljev po imenu Gordana Čeperković, stanujoča Kidričevo naselje 6, Postojna in Slaviša
Čepereković, stanujoč Kidričevo naselje 6,
Postojna, zastavljeno v korist upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična
št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve, v višini 39.000,00 EUR, z dogovorjeno
obrestno mero trimesečni Euribor + 1,90%
letno in z datumom zapadlosti terjatve 30. 4.
2031.

Št.

22 / 25. 3. 2011 /

Stran

683

Stran

684 /

Št.

22 / 25. 3. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 371/2010
Os-1219/11
Okrajno
sodišče
v
Domžalah
na predlog predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe, št.
SPB-1/D-93, z dne 31. 12. 1985, sklenjene
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje in kupovalko Samoupravno komunalno interesno skupnostjo Domžale.
Predmet pogodbe katere izvirnik se je
izgubil, so bili garažni boksi št. 62, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 in 97,
v poslovno stanovanjskem objektu SPB 1
v Domžalah.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 1. 2011
Dn 25635/2008
Os-5003/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Ramujkić, Celovška cesta 179, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, garaža,
št. 189, zdaj z ident. št. 89.E, vpisano v podvložku št. 4342/89, v k.o. Zgornja Šiška, dne
30. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 13. 5. 1982, sklenjene med Mitjo Vidmar, Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Ljerko Stadler,
Likozarjeva 12, Ljubljana, in sicer za garažo,
št. 189, zdaj z ident. št. 89.E, vpisano v podvložku št. 4342/89, v 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 22. 7. 2010
Dn 3965/2007
Os-7438/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Katice Raviele, Obermattstrasse 16, 3018

Bern, Švica, ki jo zastopa Anton Skuk,
Casermanova ulica 12, Cerknica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini garaža, s parc. št. 505/48, vpisane pod
vl. št. 1900, k.o. 1739 Zgornja Šiška, dne
15. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta
1966, med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Korytkova ulica 2, Ljubljana, kot
prodajalcem in Marico Zajc, Celovška 163,
Ljubljana, kot kupovalko, za nepremičnino
– garaža, s parc. št. 505/48, vpisane pod vl.
št. 1900, k.o. 1739 Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2010
Dn 303/2007
Os-7445/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Željeznova, Riharjeva ulica 4, Ljubljana, ki
ga po pooblastilu zastopa Mejnik d.o.o, Letališka cesta 32, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko 1722-711-23, vpisani v podvl.
št. 5893/23, k.o. Trnovsko predmestje, dne
18. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, št. 432/67, z dne
15. 9. 1967, sklenjene med GP „Tehnograd“
Ljubljana, Tržaška cesta 68/a kot prodajalcem, ter Štrukelj Elo, Titova 13, Ljubljana kot
kupovalko, za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikacijsko številko 1722-711-23, vpisano v vl. št. 5893/23, 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 10. 12. 2010
Dn 11340/2007
Os-7485/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Save
Stefanoskega, Pot na Fužine 53, Ljubljana,
ki ga zastopa Manca Vrečar, direktorica Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
ident. št. 1730-1645-72, vpisani v podvl.
št. 1680/72, k.o. Moste, dne 15. 11. 2010,
pod opr. št. Dn 11340/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, listine neznanega datuma,

sklenjene med zemljiškoknjižnim lastnikom
kot prodajalcem, in Srečkom Gospodaričem,
Pot na Fužine 49, Ljubljana, kot kupcem, za
nepremičnino – garaža, št. 12, v pritličju, Gt
1/3, Pot na Fužine, Ljubljana, ki ima sedaj
ident. št. 1730-1645-72, vpisano pri podvložku št. 1680/72, k.o. Moste.
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 8. 12. 2010
Dn 22927/2007
Os-1536/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maruše Boh, Ziherlova ulica 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garsonjera, v II. nadstropju desno, zdaj
z ident. št. 905.E, vpisani v podvl. št. 493/6,
k.o. Tabor, dne 15. 6. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, z dne 15. 6.
1963, sklenjene med Stanislavom Bernikom, Ljubljana (kot prodajalcem) in Trgovskim podjetjem Petrol v Ljubljani (kot kupcem), in sicer nepremičnino, garsonjera v II.
nadstropju desno, zdaj z ident. št. 905.E,
vpisani v podvl. št. 493/6, k.o. Tabor,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 5.
1967, sklenjene med Trgovskim podjetjem
Petrol v Ljubljani (kot prodajalcem) in Likovnik Hedo, Kotnikova 21/II, Ljubljana, in sicer
nepremičnino, garsonjero v II. nadstropju
desno, zdaj z ident. št. 905.E, vpisani v podvl. št. 493/6, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2011
Dn 2929/2006
Os-1662/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Kuzmanića, Suhadolčanova ulica 66,
Ljubljana, ki ga zastopa družba Urban, d.o.o.
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, stanovanje, zdaj s parc.
št. 488/83, vpisani v vl. št. 2701, in garaži
št. 45, zdaj s parc. št. 490/12, vse k.o. Črnuče, dne 28. 1. 2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe, št. 703-273/86-B, z dne
19. 5. 1986, sklenjene med Občino Ljub
ljana (kot prodajalko) in Gradbenim podjetjem Grosuplje (kot kupcem), in sicer za
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nepremičnine, med drugimi za stanovanje,
zdaj s parc. št. 488/83, vpisani v vl. št. 2701,
in garaži št. 45, zdaj s parc. št. 490/12, vse
k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2011
Dn 9043/2008
Os-1824/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ruže Borko, stanujoče Trg Dušana Kvedra
3, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, parc. št. 129, pripisani vl.
št. 1394, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 9043/2008, dne 27. 1. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe, sklenjene neznanega
dne, med prodajalcem SGP Kograd, Dravograd, in kupcem Jožetom Žoharjem, s katero
je prodajalec kupcu prodal garažo, stoječo
na parc. št. 129, k.o. Spodnje Radvanje;
– kupne pogodbe z dne 9. 5. 1975, sklenjene med prodajalcem Jožetom Žoharjem,
stanujočim v Mariboru, Potrčeva ulica 2,
in kupcema Milanom Habincem in Angelo Habinc, stanujočih v Mariboru, Pajkova
ulica 24, s katero je prodajalec kupcema
prodal garažo, št. 1, v Pajkovi ulici v Mariboru.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2011
Dn 8038/2010
Os-1960/11
Na predlog predlagatelja Evento, inženiring d.o.o., Šmartno 107/C, Šmartno
v Slovenj Gradcu, ki ga zastopa odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz
Ljubljane, Čufarjeva 5, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v skladu z 234. členom Zakona o zemljiški knjigi in vknjižbo
pridobitve lastninske pravice, je dne 31. 1.
2011 Okrajno sodišče v Murski Soboti izdalo
sklep opr. št. Dn 8038/2010, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 15. 12. 2006, ki je
bila sklenjena med prodajalcem Vegrad d.d.
in kupcem Evento, inženiring d.o.o., v zvezi
z nakupom nepremičnine, z identifikacijsko
št. 92-1181-21 (21.E), vpisane pri podvložku
št. 1174/22, k.o. Moravci.
Pozivajo se imetniki pravic, da v skladu s 4. točko 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka Evento, inženiring d.o.o., Šmartno v Slovenj Gradcu.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 3. 2011

Dn 1259/2011
Os-1989/11
Okrajno sodišče v Novem mestu, je po
okrožni sodnici Marjetici Žibert, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Janeza Padaršiča, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju
14, 8310 Šentjernej, ki ga zastopa odvetnica
Marija Rešetič, Trubarjeva cesta 5, 8310
Šentjernej, uvedlo postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo služnostne pravice pri nepremičnini,
parc. št. 104/33, vpisani v vl. št. 1345, k.o.
Gradišče, v korist vsakokratnega lastnika
parc. št. 104/34, vpisane v vl. št. 2126, k.o.
Gradišče.
Listina, katere vzpostavitev se zahteva,
je pogodba o ustanovitvi služnosti, ki je bila
sklenjena med pravnim prednikom predlagatelja Jožetom Paderšičem, roj. 4. 12.
1933 in umrlim dne 7. 10. 1989 in Dušanom
Marjanom Zupančičem, roj. 9. 11. 1930 in
umrlim dne 25. 1. 1999, na podlagi katere
je Dušan Marjan Zupančič, kot lastnik parc.
št. 104/33, k.o. Gradišče, v svojem imenu
in v imenu svojih pravnih naslednikov dovolil in priznal vsakokratnemu lastniku parc.
št. 104/34, k.o. Gradišče, nemoten dostop
do te parcele po že obstoječi poti, in sicer
za vožnjo z vsemi osebnimi in tovornimi motornimi vozili, delovnimi vozili, s traktorjem in
z vso pripadajočo kmetijsko mehanizacijo
oziroma drugimi vozili ter peš.
Vknjižba služnostne pravice hoje in vožnje z vsemi osebnimi in tovornimi motornimi vozili, delovnimi vozili, s traktorjem in
z vso pripadajočo kmetijsko mehanizacijo oziroma drugimi vozili po že obstoječi
poti po nepremičnini, parc. št. 104/33, k.o.
Gradišče, se na podlagi te listine, zahteva v korist lastnika parc. št. 104/34, k.o.
Gradišče.
S tem oklicem se poziva vse imetnike
pravic, da v roku enega meseca od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo pridobitve
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 3. 2011
Dn 1324/2011
Os-2055/11
Začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini,
parc. št. 2420/1, 2420/2, 2425, 2537/46 in
2537/47, vpisane pri vl. št. 74, k.o. Žvirče.
Vsebina listin, katere vzpostavitev se
zahteva je:
a) darilna pogodba, na podlagi katere je
Marjeta Fabjan, rojena 18. 2. 1886 in umrla
8. 9. 1963, kot obdarjenka, od brata Antona Fabjana, rojenega 18. 11. 1894, kot darovalca, prejela v dar nepremičnine, parc.
št. 2420/1, 2420/2, 2425, 2537/46 in 2537/47,
vpisane pri vl. št. 74, k.o. Žvirče;
b) darilna pogodba, na podlagi katere je
Veronika Potočar, rojena 2. 8. 1922 in umrla
29. 1. 2000, kot obdarjenka, od svoje mame
Marjete Fabjan, rojene 18. 2. 1886 in umrle
8. 9. 1963, kot darovalke, prejela v dar nepremičnine, parc. št. 2420/1, 2420/2, 2425,
2537/46 in 2537/47, vpisane pri vl. št. 74,
k.o. Žvirče;
c) darilna pogodba, na podlagi katere
je Mihael Potočar, rojen 30. 8. 1946, kot
obdarjenec, od mame Veronike Potočar,
rojene 2. 8. 1922 in umrle 29. 1. 2000,
kot darovalke, prejel v dar nepremičnine,
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parc. št. 2420/1, 2420/2, 2425, 2537/46 in
2537/47, vpisane pri vl. št. 74, k.o. Žvirče.
Podati o osebi, v korist katere se zahteva
vknjižba lastninske pravice na zgoraj omenjeni nepremičnini: Potočar Mihael, Dvor 56,
8361 Dvor, EMŠO 3008946501192.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 3. 2011
Dn 6922/2010
Os-2121/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Krajnc Bojana, Na zelenici 10, 3000 Celje, za vknjižbo
lastninske pravice pri nepremičnini št. id.
57.E, vpisana pri podvl. 2471/58, k.o. Celje,
izdalo sklep št. Dn 6922/2010, z dne 14. 2.
2011, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene
oziroma uničene kupoprodajne pogodbe,
o prodaji stanovanja št. 6, z dne 13. 11.
1991, sklenjene med pravno osebo Cestno
podjetje Celje, kot prodajalko, in Simono
Ščurek kot kupovalko, za nepremičnino št.
ID 57.E, vl. št. 2471/58, k.o.Celje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini, vpisani pri vl.
št. 2471/58, k.o. Celje, se zahteva v korist
osebe Bojan Krajnc, Na zelenici 10, Celje,
roj. 14. 9. 1966, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 3. 2011
Dn 4191/2010
Os-2122/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Splošna
bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini
št. id. 63.E, vpisana pri podvl. 2494/64, k.o.
Celje, izdalo sklep Dn 4191/2010, z dne
14. 2. 2011, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, uničene pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
z dne 27. 11. 1984, št. 36A-12/82-MR, ki
sta jo sklenili Samoupravna stanovanjska
skupnost Celje, kot prodajalka, in Mirjana
Munda ter Tomislav Sošić kot kupca, in uničene prodajne pogodbe z dne 19. 6. 1989,
sklenjene med Mirjano Munda (poročena
Sošić) ter Tomislavom Sošićem kot prodajalcema in Brankom Slemenškom kot kupcem,
za nepremičnino št. ID 63.E, vl. št. 2494/64,
k.o.Celje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini vpisani pri vl.
št. 2494/64, k.o. Celje, se zahteva v korist
osebe Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, mat.št. 5064716.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
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pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 3. 2011
Dn 1433/2010
Os-2066/11
Pri
Okrajnem
sodišču
v
Idriji,
na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, teče postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe o prodaji nepremičnin, številka 95/99,
z dne 30. 9. 1999, sklenjene med prodajalcem Občino Idrija, Mestni trg 1, Idrija in kupcem Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti, Župančičeva 6 (sedaj: Frankopanska 9),
Ljubljana, za prodajo nepremičnin – stavbne
parcele, št. 41.S, šola z dvoriščem, v izmeri
142 m2 in parc. št. 206 – travnik, v izmeri
618 m2, vpisani v vl. št. 206, k.o. Vojsko, na
podlagi katere bo možna vknjižba lastninske
pravice v korist imetnika Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, matična
št. 5268923.
Sodišče s tem oklicem poziva morebitne
imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v roku enega meseca od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 15. 3. 2011
Dn 8160/2009
Os-2212/11
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Alberta Kosmača, C. 1. maja 63, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene
med Občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo
Iskra Kranj, glede 3-sobnega stanovanja,
št. 4, v 3. etaži, s shrambo, št. 4, v večstanovanjskem objektu na naslovu C. 1. maja 63,
Kranj, označenega z ident. št. 4.E, vpisanega v vl. št. 423/4, k.o. Huje, in kupoprodajne
pogodbe, za nakup stanovanja, z dne 19. 3.
1974, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo
Iskra Kranj in Albertom Kosmačem, Nazorjeva 6, Kranj, glede 3-sobnega stanovanja,
št. 4, v 3. etaži, s shrambo, št. 4, v večstanovanjskem objektu, na naslovu C. 1. maja
63, Kranj, označenega z ident. št. 4.E, vpisanega v vl. št. 423/4, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Alberta Kosmača, rojenega 13. 4.
1943, C. 1. maja 63, 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 21. 3. 2011
Dn 18360/2010
Os-7233/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Anatola Šterna, Pavšičeva ulica 30, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z ident. št. 61.E, vpisani v podvl.
št. 2134/106, v k.o. Spodnja Šikška, dne
11. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz leta 1984, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Grosuplje, d.o.o.,
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Majorja Lavriča 12, Ljubljana, kot prodajalcem, in Anatolom Šternom, Pavšičeva 30,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 61.E, vpisani v podvl.
št. 2134/106, v 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2010
Dn 41316/2010
Os-2093/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Julijane Stojšin, Ilirska ulica 34, Ljubljana,
ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, stanovanje
št. 25/III, zdaj z ident. št. 318.E, vpisani
v podvl. št. 2274/51, k.o. Tabor, dne 1. 3.
2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
in prodajne pogodbe, z dne 14. 6. 1966,
sklenjene med Zavodom za zadružno
gradnjo SO Ljubljana, Trg VII. Kongresa,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Teodorjem
Stojšinom, Ilirska 32, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 25/III zdaj z ident. št. 318.E, vpisani
v podvl. št. 2274/51, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2011
Dn 18192/2009
Os-2094/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Terezije Krajnik, Kopališka 10, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnica Katarina Magyar Erjavec, Glinška ulica 10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe pridobitve lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, 13.E, vpisani v vl. št. 6727/13,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 25. 2. 2011
izdalo sklep pod opr. št. Dn 18192/2009,
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne in prodajne pogodbe,
z dne 18. 11. 1966, sklenjene med IMOS –
poslovno združenje za industrijsko gradnjo,
Ljubljana, Trg VII. kongresa ZKJ št. 1, kot
prodajalcem, in Marijo Urbanč, Kraška 16,
Ljubljana, kot kupcem, katere vsebina je
prodaja oziroma nakup nepremičnine, garsonjere št. 4, v pritličju, v izmeri 25,65 m2,
v stanovanjski hiši v Ljubljani S-2/A-11, sedaj stanovanje št. 13, stara oznaka št. 4, Zelena pot 23, 1000 Ljubljana, z ident. št. 13.E,
vpisano v vl. št. 6727/13, 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 zgo-

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 11. 3. 2011
Dn 36795/2010
Os-2095/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Olge Kunst, Moškričeva ulica 36, Ljubljana,
ki jo zastopa notarka Sonja Puppis, Zaloška cesta 54, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, dne 25. 2. 2011,
pod opr. št. Dn 36795/2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe,
št. 05/1-Ku-75/1-1961, z dne 26. 12. 1961,
sklenjene med Stanovanjskim skladom za
zidanje stanovanjskih hiš na območju Občine Ljubljana Moste - Polje, Proletarska c. 1,
kot prodajalcem, in Cvetko Kunst, Ljubljana,
Ob železnici 1, kot kupcem, katere vsebina je prodaja oziroma nakup nepremičnine,
dvosobno stanovanje – desni vhod – I. nadstropje, stanovanjski objekt B-I, Moškričeva,
sedaj del stavbe 5.E, Moškričeva ulica 36,
Ljubljana, vpisano v vl. št. 1351/12, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2011
Dn 105/2011
Os-2096/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Toneta Matevžiča, Repnje 45A, Vodice, kot
skrbnika za posebni primer Angele Turšič,
zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, enosobno stanovanje
št. 17/II., nadstropje, tip C, v soseski BS-7/II,
zazidalna etapa v Ljubljani, Lamela 38, sedaj 217.E, del stavbe št. 17, v 2. nad., Bratovševa ploščad 38, Ljubljana, vpisan v vl.
št. 1778/108, k.o. Ježica, dne 18. 1. 2011,
opr. št. Dn 105/2011, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 596/78-05/20-32, o prodaji
in nakupu stanovanja, z dne 10. 10. 1978,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o. kot prodajalcem,
in Liljano Ribnikar, Cesta na Vrhovce 12,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, enosobno stanovanje št. 17/II., nadstropje, tip C, v soseski BS-7/II zazidalna
etapa v Ljubljani, Lamela 38, sedaj 217.E,
del stavbe št. 17, v 2. nad., Bratovševa ploščad 38, Ljubljana, vpisan v vl. št. 1778/108,
k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2011
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Dn 5856/2011
Os-2123/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Štrbac Dragana, Bratovševa pološčad 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. 11.E, v podvl.
št. 2214/11, k.o. Črnuče, dne 28. 2. 2011,
pod opr. št. Dn 5856/2011, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. BS 111/2-31/84,
z dne 27. 12. 1984, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija Ceste
Tehnika o.sol.o, Titova 38, Ljubljana (kot
prodajalcem) ter Misson Majdo in Misson
Rgonom, oba Potrčeva 14, Ljubljana (kot
kupca), za nepremičnino, z ident. št. 11.E,
v podvl. št. 2214/11, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2011
Dn 26968/2009
Os-2159/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tanje Tušak Kočar, Karingerjeva 28, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, bivalni površini 18C01S in
shramba 18CS01K, zdaj z ident. št. 1.E,
vpisani v podvl. št. 4412/5, atrij 18C01A
parc. št. 1065/228, vpisani v vl. št. 1767 in
parkirno mesto 18P12P, zdaj št. 400 z ident.
št. 72.E, vpisani v podvl. št. 4803/72, vse
k.o. Zgornja Šiška, dne 1. 3. 2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 7401361045 z dne 12. 12.
2001, sklenjene med družbo Imos Inženiring, d.d., Linhartova 13, Ljubljana, družbo
Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje in družbo Imos, investicijske gradnje, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, in sicer za nepremičnine,
večstanovanjski objekt 18C01S ob Koseškem bajerju, ki vključuje bivalno površino
18C01S, shrambo 18CS01K, atrij 18C01A
in parkirno mesto 18P12P,
– 1. dodatka k pogodbi št. 7401361045
z dne 18. 5. 2006, sklenjene med družbo
Imos, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, družbo Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje,
in družbo Vegrad d.d., gradbeno industrijsko podjetje, Stari trg 35, Velenje, in sicer
za nepremičnine, večstanovanjski objekt
18C01S ob Koseškem bajerju, ki vključuje
stanovanje, št. 1, shrambo št. 1 in atrij parc.
št. 1065/229,
– 2. dodatka k pogodbi št. 7401361045
z dne 4. 9. 2009, sklenjene med družbo
Imos, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, družbo Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje in
družbo Vegrad d.d., gradbeno industrijsko
podjetje, Stari trg 35, Velenje, in sicer za nepremičnine, večstanovanjski objekt 18C01S
ob Koseškem bajerju, ki vključuje stanovanje št. 1, shrambo št. 1, in atrij s popravljeno parc. št., ki se pravilno glasi: parc.
št. 1065/228,
– kupoprodajne pogodbe št. P – 130/01
z dne 3. 12. 2001, sklenjene med družbo

Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje, kot
prodajalcem in Tanjo in Matejem Tušakom,
oba Škerjančeva 6, Ljubljana, kot kupcema,
in sicer za nepremičnine, večstanovanjski
objekt, 18C01S ob Koseškem bajerju, ki
vključuje bivalno površino 18C01S, shrambo 18CS01K, atrij 18C01A in parkirno mesto
18P12P,
– 1. dodatka k pogodbi št. P – 130/01
z dne 15. 9. 2008, sklenjene med družbo
Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje, kot
prodajalcem in Tanjo in Matejem Tušakom,
oba Škerjančeva 6, Ljubljana, kot kupcema,
in sicer za nepremičnine, večstanovanjski
objekt, 18C01S, ob Koseškem bajerju, ki
vključuje stanovanje št. 1, shrambo št. 1 in
atrij parc. št. 1065/229,
– 2. dodatka k pogodbi št. P – 130/01
z dne 3. 6. 2009, sklenjene med družbo
Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje, kot
prodajalcem, in Tanjo ter Matejem Tušakom,
oba Škerjančeva 6, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnine, vestanovanjski objekt 18C01S, ob Koseškem bajerju,
ki vključuje stanovanje št. 1, shrambo št. 1,
in atrij s popravljeno parc. št., ki se pravilno
glasi: parc. št. 1065/2228,
– notarskega zapisa sporazuma o delitvi
skupnega premoženja z dne 23. 4. 2005,
opr. št. SV 822/05, sklenjenega med Tanjo
in Matejem Tušakom, oba Škerjančeva 6,
Ljubljana, in sicer za nepremičnine, večstanovanjski objekt 18C01S, ob Koseškem bajerju, ki vključuje bivalno površino 18C01S,
shrambo 18CS01K, atrij 18C01A in parkirno
mesto 18P12P z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 18. 9. 2009, zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 18. 9. 2009, in
– darilne pogodbe z dne 25. 4. 2005,
sklenjene med Matejem Tušakom, kot darovalcem, in Maksom Tušakom, kot obdarjencem, in sicer za nepremičnine,
večstanovanjski objekt 18C01S, ob Koseškem bajerju, ki vključuje bivalno površino
18C01S, shrambo 18CS01K, atrij 18C01A in
parkinro mesto 18P12P, z zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 18. 9. 2009 in zemljiško
knjižnim dovolilom z dne 18. 9. 2009.
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 16. 3. 2011
Dn 35483/2010
Os-2191/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zlate Štiblar Kisič, Župančičeva ulica 12,
Ljubljana, o vknjižbi lastninske pravice in
vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 21 v VI. nadstropju, zdaj z ident. št. 20.E, vpisani v podvl. št
1290/21, k.o. Ajdovščina, dne 23. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 4. 1993,
sklenjene med Občino Ljubljana Center, kot
prodajalko, in Zlato Štiblar ter Franjem Štiblarjem, oba Župančičeva 12, Ljubljana, kot
kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 21, v VI. nadstropju, zdaj z ident.
št. 20.E, vpisani v podvl. št. 1290/21, k.o.
Ajdovščina.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2011
Dn 20051/2010
Os-2192/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kališek Jožefe, Gramozna pot 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine, vpisane v vl. št. 1148 – parc.
št. 889/1 in 889/5, k.o. Bizovik, dne 28. 2.
2011, pod opr. št. Dn 20051/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o brezplačnem prenosu pravice uporabe na zemljišču v družbeni lastnini z dne 17. 7. 1991,
sklenjene med Skubi Jožetom, Gramozna
pot 1, Ljubljana, in Kališek Jožefo, Gramozna pot 1, Ljubljana, za 1/14 parc. št. 889/1
in 889/5, k.o. Bizovik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2011
Dn 31060/2010
Os-2193/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vere Koren, Dolina 15, Lukovica pri Brezovici, ki jo zastopa notarka Eva Simona
Tomšič, Kolezijska ulica 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
garsonjera, št. 6, zdaj z ident. št. 48.E, vpisani v podvl. št. 4017/45, k.o. Vič, dne 2. 3.
2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 269/74-02/5, z dne 2. 7. 1974, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13, kot prodajalcem, in
Študentski domovi Ljubljana, Večna pot 31,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, garsonjero, št. 6, zdaj z ident. št. 48.E,
vpisani v podvl. št. 4017/45, k.o. Vič, in garsonjero, št. 6, v II. nadstropju, stopnišče 4,
trakt A, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2011
Dn 41283/2010
Os-2194/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Trivo-Zoran Majstorović, Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili
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Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
16.E, vpisani v vl. št. 1645/16, k.o. Moste,
dne 25. 2. 2011, pod opr. št. Dn 41283/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
neznanega datuma, sklenjene med Draganom Kesićem kot darovalcem, in Dreno Kesić kot obdarjenko, oba Gašperšičeva 6,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 16, v 1. nadstropju, Gašperšičeva
ulica 6, Ljubljana, sedaj 16.E, vpisano v vl.
št. 1645/16, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2011
Dn 7736/2010
Os-2195/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bogdana Andrejašič, Cesta španskih borcev
12, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej
Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
28. 2. 2011, opr. št. Dn 7736/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. NN, neznanega datuma, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska
cesta 13, Grosuplje, kot prodajalcem, in
Rafaelom Ponikvarjem, Streliška ulica 3,
Ljubljana, kot kupcem, katere vsebina je
prodaja oziroma nakup nepremičnine, garaže št. 128 – parkirno mesto, v vzhodnem
delu platoja s podzemnimi parkirnimi mesti
v soseski BS – 7, sedaj z ident. št. 328.E,
garaža, št. SIII128, pod Bratovševo ploščadjo, Ljubljana, vpisana v podvl. št. 3055/205,
k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2011
Dn 14257/2010
Os-2097/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Šolaja Stipota, stanujočega Plintovec 9d,
Zgornja Kungota, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičninah, pripisanih podvl.
št. 1869/857, 1869/2, 1869/58, 1869/217,
1869/218, 1869/219, k.o. Maribor – Grad,
v svojo korist v višini 1/2 celote, in v korist Zdenke Šolaja, Plintovec 9d, Zgornja
Kungota, v višini 1/2 celote, pod opr. št.
Dn 14257/2010, dne 1. 12. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 135-034/239-96,
z dne 1. 7. 1996, sklenjene med prodajalcem SKB – Investicijsko podjetje d.o.o.,
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Ljubljana, Slovenska 56, ki ga je zastopal
direktor Jože Kavčič, in kupcema Šolaja
Stipotom, roj. 1. 9. 1942 in Šolaja Zdenko,
roj. 13. 12. 1952, oba stanujoča Plintovec
9d, Zgornja Kungota, s katero je prodajalec kupcema prodal nepremičnine, v trgovsko poslovnem centru »City« v Mariboru,
na parc. št. 1771, k.o. Maribor – Grad, in
sicer poslovni prostor, št. P.1.03, v pritličju,
v izmeri 89,33 m², namenjen za klasično
italijansko kafetarijo; št. P.1.04, v pritličju,
v izmeri 88,12 m², namenjeno za trgovino
s tekstilom blagovne znamke »Unlimited«;
št. 2.1.06, v 2. nadstropju, v izmeri 86,37
m², namenjeno za trgovino s čevlji blagovne
znamke »Blue sistem« in 3 parkirna mesta
v 4. kleti podzemne garaže pod TPC City
Maribor, in to št. 31, 32 in 33 in v kateri
je prodajalec na prodanih nepremičninah
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
kupcev,
– aneksa št. 2, k prodajni pogodbi
št. 135-034/239-96, z dne 1. 7. 1996, sklenjenega 9. 6. 1998 med prodajalcem SKB
– Investicijsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, ki ga je zastopal direktor Jože
Kavčič, in kupcema Šolaja Stipotom, roj.
1. 9. 1942 in Šolaja Zdenko, roj. 13. 12.
1952, oba stanujoča Plintovec 9d, Zgornja
Kungota, v katerem so pogodbene stranke spremenile 1.2. točko 1. člena pogodbe
št. 135-034/239-96, z dne 1. 7. 1996, tako,
da je predmet prodaje poslovni prostor št.
P.1.03 v pritličju, v izmeri 89,33 m² namenjen za klasično italijansko kafetarijo, s pripadajočima prostoroma št. GVP2 v izmeri
18,90 m² in št. GVP3 v izmeri 12,09 m², namenjenima gostinskemu vrtu v pritličju TPC
City Maribor; št. P.1.04, v pritličju, v izmeri
88,12 m², namenjeno za trgovino s tekstilom
blagovne znamke »Unlimited«; št. 2.1.06,
v 2. nadstropju, v izmeri 86,37 m², namenjeno za trgovino s čevlji blagovne znamke
»Blue sistem«,
– aneksa št. 3, k prodajni pogodbi
št. 135-034/239-96, z dne 1. 7. 1996, sklenjenega 23. 6. 1999, med prodajalcem SKB
– Investicijsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, ki ga je zastopal direktor Jože
Kavčič, in kupcema Šolaja Stipotom, roj.
1. 9. 1942 in Šolaja Zdenko, roj. 13. 12.
1952, oba stanujoča Plintovec 9d, Zgornja
Kungota, v katerem so pogodbene stranke spremenile 1.2. točko 1. člena pogodbe
št. 135-034/239-96, z dne 1. 7. 1996, tako,
da je predmet prodaje poslovni prostor, št.
P.1.03, v pritličju, v izmeri 89,33 m², namenjen za klasično italijansko kafetarijo, s pripadajočima prostoroma št. GVP2, v izmeri
18,90 m², in št. GVP3, v izmeri 12,09 m², in
št. GVP1, v izmeri 43,70 m², namenjenimi
gostinskemu vrtu, v pritličju TPC City Maribor; št. P.1.04, v pritličju, v izmeri 88,12
m², namenjeno za trgovino s tekstilom blagovne znamke »Unlimited«; št. 2.1.06, v 2.
nadstropju, v izmeri 86,37 m², namenjeno
za trgovino s čevlji blagovne znamke »Blue
sistem«.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, 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 in Zdenke Šolaja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 2011

Dn 497/2011

Os-2158/11

Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Izudina in Samirja Mujkanovića iz Velenja,
Kidričeva cesta 1, ki ju zastopa Bremis
d.o.o. iz Velenja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 6/85, z dne 11. 2. 1986, o prodaji
– nakupu poslovnega prostora v 28 – stanovanjskem bloku na Koroški 1, Šoštanj, ki
sta jo glede 25,25 m2 velikega poslovnega
prostora v pritličju tega bloka sklenila REK
Titovo Velenje, ki ga je zastopal predsednik KPO Slavko Janežič, dipl. ing. rud. kot
prodajalec, in investitor DO Vekos TOZD
Komunalna oskrba, ki ga je zastopal v.d.
direktorja Milan Ramšak, kot kupec in soinvestitor.
Nepremičnina, ki je bila preurejena v stanovanje, je sedaj vpisana v zemljiški knjigi
tega sodišča z oznako 28.E (ID št. stavbe
538) v vl. št. 566/28, k.o. Šoštanj, in je v celoti last Premogovnika Velenje d.d.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebi z imenom: Izudin Mujkanović,
Kidričeva cesta 1, 3320 Velenje, EMŠO:
3108956181964, do 1/2, in Samir Mujkanović, Kidričeva cesta 1, 3320 Velenje, EMŠO:
2310981181960, do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Izudina Mujkanovića in Samirja Mujkanovića.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 14. 3. 2011
Dn 150/2011

Os-2098/11

Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki ga zastopa notarka Nada Kumar, Slovenska cesta 56,
Ljubljana, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, odpravek notarskega zapisa aneksa št. 1/06, h kupoprodajni pogodbi
z dne 18. 12. 2002, sklenjen dne 4. 7. 2007,
v obliki notarskega zapisa notarke Nade Kumar, opr. št. SV 1768/2007, sestavljen za
zemljiško knjigo, sklenjen med prodajalci,
Andrejem Cvetkom Verbičem, Kuclerjeva
2, Vrhnika, Bogomiro Verbič, Ljubljanska
cesta 27, Vrhnika, in Mihaelo Verbič, Ljub
ljanska cesta 27, Vrhnika, ter kupcem Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Slovenska c. 58,
Ljubljana, za nepremičnino, parc. št. 2660/4,
k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Elektro Ljubljana d.d., Slovenska
c. 58, Ljubljana, na podlagi tega aneksa in
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 1. 2003,
opr. št. SV 84/2003.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 3. 2011
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I P 320/2008
Os-1900/11
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. in
5. točki drugega odstavka 82. člena ZPP,
v pravdni zadevi tožeče stranke Selman
Mehmedović Nasihe, Cesta revolucije 7, Jesenice, ki jo zastopa odvetnik Janez Poljšak
iz Jesenic, zoper tožene stranke: 1. Mehmedović Huse, Matije Gupca 10, 76101 Brčko,
BiH, 2. Mehmedović Hasan, Bergerlangmoensvegen 43b, 2380 Brumunddal, Norveška, 3. Mehmedović Muharema, Bekkevegen 46b, 2380 Brumunddal, Norveška,
4. Hrnić Džehva, Domagojeva 10, 10000
Zagreb, Hrvaška, 5. Mehmedović Zejna, Teofika Buce, b.b. 79285 Sanica, BiH, 6. Cipranić Rasema, Norveška, naslov neznan,
7. Sintić Senada, Ul. dr. Mustafe Pintola
15, Ilidža, 8. Mehmedović Senad, Missouri, Lees Summit, NE Patterson 1808 ZDA,
9. Mehmedović Faud, Jurkovičeva 9, Zagreb, Hrvaška, 10. Mehmedović Jasminka,
Srpac, BiH, naslov neznan, 11. Mehmedović
Sajma, Banja Luka, BiH, naslov neznan,
12. Mehmedović Mesud, Norveška, naslov
neznan, 13. Mehmedović Adem, Prijedor,
BiH, naslov neznan, 14. Kučuković Fatima,
Nemčija, naslov neznan, 15. Crnalić Izet,
Švedska, naslov neznan, 16. Crnalić Munira, Nemčija, naslov neznan, 17. Crnalić
Jusuf, Zagreb, Hrvaška, naslov neznan,
18. Crnalić Muharem, Nemčija, naslov neznan, zaradi ugotovitve obsega zapuščine,
postavilo 8. toženi stranki Senadu Mehmedoviću, neznanega bivališča v ZDA, začasnega zastopnika, odvetnika, Mitja Severja,
Gorenjska cesta 1, Radovljica.
Začasni zastopnik bo zastopal navedeno
toženo stranko v postopku, vse dokler stranka sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, ki
je pristojen za socialne zadeve ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 2. 2011
I 3118/2007
Os-1901/11
V izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d.,
Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Filipov, Petrovič,
Jeraj in partnerji o.p. d.o.o., Tomšičeva 3,
Ljubljana, proti dolžniku Gorazdu Aleksič,
Zlato polje 2, Kranj – dostava, zaradi izterjave 542,41 EUR s pp, je sodišče postavilo dolžniku Gorazdu Aleksiču, Zlato polje
2, Kranj, začasnega zastopnika odvetnika
Ladi Voršiča, Benedičičeva pot 15, Kranj, ki
ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 3. 2011
VL 132652/2010
Os-1764/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a,
Koper – Capodistria, proti dolžniku Urošu
Miklavc, Kocjančičeva ulica 13, Ljubljana –
Dobrunje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik

odvetnik začasni zastopnik Igor Dernovšek,
Tavčarjeva 6/I, Ljubljana, zaradi izterjave
1.656,16 EUR, sklenilo:
dolžniku Urošu Miklavc, Kocjančičeva
ulica 13, Ljubljana – Dobrunje, 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 Igor Dernovšek, Tavčarjeva ulica 6/I,
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 24. 1. 2011
I 15428/2006
Os-1825/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Potočan Bojana, Dalmatinova 7,
Ljubljana, zoper dolžnika Zlatica Polič, Ulica Hermana Potočnika 35, Ljubljana, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik, odvetnik, Boris
Pertovt, Frankopanska 18, Ljubljana, zaradi
izterjave 269,21 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Zlatici Polič se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boris Pertovt, Frankopanska 18, 1000
Ljubljana.
3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2011
VL 163390/2010
Os-1996/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO,
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku: Željku Đeranović,
Čanžekova ulica 19, Ljubljana; Anđi Lipič,
Čanžekova ulica 19, Ljubljana, ki jo zastopa
zakonita zastopnica odvetnica Marina Ferfolja Howland, Slomškova ulica 17, Ljubljana,
zaradi izterjave 2.833,67 EUR, sklenilo:
dolžnici AnđI Lipič, Čanžekova ulica 19,
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 odvetnico Marino Ferfolja Howland.
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 9. 2. 2011
I 1978/2010
Os-1999/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Mestne občina Ljubljana,
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Mestni trg 1, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odvetniška pisarna Cerar - Hafner
o.p., d.n.o., Kersnikova ulica 6/II, Ljubljana,
zoper dolžnico Miro Žibret, ki jo zastopa začasni zastopnik Samo Pečenko, Miklošičeva 12, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave
359,97 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Samo Pečenko, Miklošičeva 12, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2011
P 67/2011
Os-1920/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi, opr. št. P 67/2011, tožeče stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper
toženo stranko Petra Premka, Sternadova
ulica 13, Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 971,44 EUR, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasno zastopnico, odvetnico Majdo
Štrasner, Jerebova 4, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 4. 3. 2011
P 143/2010
Os-1682/11
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Anice Ravbar, Dobravlje 8, 6210 Sežana, ki jo zastopa odvetnik
Damjan Krt iz Sežane, zoper toženo stranko 1. Ivan Štok, Pliskovica 11, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, 2. Alojzij
Germek, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj
neznanega bivališča, 3. Zofija Germek; Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega
bivališča, 4. Viktor Germek, Dobravlje 4,
6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča,
5. Josip Germek, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča in 6. Anton
Germek, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj
neznanega bivališča zaradi ugotovitve lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem (pcto 13.800,00 € s pp), po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
1. Ivanu Štoku, Pliskovica 11, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, 2. Alojziju
Germeku, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj
neznanega bivališča, 3. Zofiji Germek, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega
bivališča, 4. Viktorju Germeku, Dobravlje 4,
6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča,
5. Josipu Germeku, Dobravlje 4, 6210 Sežana, sedaj neznanega bivališča in 6. Antonu Germeku, Dobravlje 4, 6210 Sežana,
sedaj neznanega bivališča s sklepom z dne
18. 2. 2011 postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Dragana Sikirico, Ulica 1.
maja 1, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko
v tem postopku zastopal vse do takrat, do-
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kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 2. 2011

Oklici dedičem
D 9110/2009
Os-1390/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Vidi
Hojnik, hčerki Antona Vodovnika, upokojenki, rojeni dne 3. 4. 1932, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli dne 7. 12.
2009, nazadnje stanujoči Gregorčičeva
ulica 2, Celje.
Zapustnica je napravila oporoko, s katero je za oporočno dedinjo določila svojo
snaho Silvo Vodovnik, ki se je dedovanju
po zapustnici odpovedala. Zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zakonita dediča
I. dednega reda zapustničina hči Hajdeja
Zorko in zapustničin sin Bojan Zorko sta se
odpovedala dedovanju po zapustnici, prav
tako se je dedovanju odpovedala zakonita
dedinja II. dednega reda zapustničina sestra
Miroslava Lah. Glede na navedeno pridejo
v poštev zakoniti dediči III. dednega reda
(babice in dedi oziroma tete in strici oziroma
sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci), katerih imena, drugi osebni podatki
in podatki o stalnem prebivališču sodišču
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na oglasni deski
sodišča in v Uradnem listu RS. Če se morebitni dediči v določenem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo
zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da
je zapuščina brez dediča in bo zapustnikovo premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike
Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 1. 2011
II D 3420/2010
Os-1963/11
V zapuščinski zadevi opr. št. II
D 3420/2010, po pokojni Albini Koler, hčeri
Franca Krašovca, rojeni 29. 3. 1913, umrli
10. 11. 2010 v Ljubljani, nazadnje stanujoči
v Ljubljani, Dunajska cesta 43, državljanki
Republike Slovenije, je naslovno sodišče
odredilo oklic.
Zapustnica je bila ob smrti razvezana.
Otrok ali posvojencev ni imela, njena starša
pa sta umrla pred njo, prav tako njeni stari
starši in zapustničin brat Franjo Krašovec, ki
je umrl po letu 1970 v Puli na Hrvaškem, in
ni imel otrok ali posvojencev. Drugi še živeči
sorodniki sodišču niso znani.
Zapustnica je napravila lastnoročno oporoko z dne 18. 6. 2009, v kateri je za dedinjo
določila Martino Puh, Črtomirova ulica 7,
Ljubljana.
Ker sodišče s podatki o morebitnih zakonitih dedičih ne razpolaga, 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 na sodni
deski, na spletni strani naslovnega sodišča
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ter 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 7. 3. 2011
D 235/2008
Os-1760/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Herceg
Vinku, sinu Mija, kovinarju, rojenem 26. 9.
1948, državljanu Republike Slovenije, razvezanem, umrlem 14. 1. 2008, nazadnje
stanujočem Pohorje št. 12/b.
Pokojnik ni napravil oporoke. Ker niso
znani dediči po prej umrlih babici in dedku
po materini strani, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva
le-te, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben dedič po prej
umrlih babici in dedku po materini strani, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 2. 2011
D 506/97
Os-1761/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Arnuš Tereziji, rojeni Debelak, hčeri Jurija, upokojenki, rojeni 15. 8. 1921, državljanki Republike
Slovenije, razvezani, umrli 1. 9. 1997, nazadnje stanujoči Ptuj, Arbajterjeva ulica št. 2.
Pokojnica je napravila oporoko. Ker niso
znani otroci prej umrlega pokojničinega
brata Debelak oziroma Debeljak Jakoba,
sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD),
s tem oklicem poziva le-te, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben otrok prej
umrlega pokojničinega brata Debelak oziroma Debeljak Jakoba, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 2. 2011
D 5/2009
Os-1503/10
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek po dne 2. 2. 1964
umrlem Gašperin Antonu, rojenem 23. 3.
1888, nazadnje stanujočem Stara Fužina
121, za premoženje oziroma pravice agrarne skupnosti.
Vsi zakoniti dediči niso znani, zato se
jih poziva, da se v roku enega leta javijo
sodišču. V nasprotnem primeru bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 2. 2010
D 352/2009
Os-1547/10
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek po dne 14. 5. 2007
umrlem Kavčič Ivanu, rojenem 12. 2. 1943,
nazadnje stanujočem Cankarjeva ulica 52,
Radovljica.
Dva dediča sta se dedovanju odpovedala, ostali zakoniti dediči niso znani. Zato se
jih poziva, da se v roku enega leta od objave
tega oklica oglasijo sodišču in se priglasijo
k dedovanju. V nasprotnem primeru bo so-

dišče po preteku roka odločilo na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 9. 2. 2010
¦

Os-1708/10
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek po dne 26. 11. 2009
umrli Leban Olgi, rojeni 20. 7. 1912, nazadnje stanujoči Otoče 19.
Zakoniti dediči niso znani. Zato se jih
poziva, da v roku enega leta od objave tega
oklica uveljavljajo dedno pravico, sicer bo
sodišče odločilo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 16. 2. 2010

Oklici pogrešanih
N 12/2011
Os-1781/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru,
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca
Antona Valenčiča, Javorje 20, Obrov, za mrtvega.
Anton Valenčič se je rodil 23. 4. 1885
v Javorju št. 20, očetu Valenčič Antonu in
materi Heleni, roeni. Sluga. Po podatkih iz
družinske knjige Župnijskega urada v Podgradu naj bi umrl 19. 7. 1941 v vojski, vendar smrt ni evidentirana v uradnih evidencah. Drugih podatkov o pogrešancu ni.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, 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 28. 2. 2011
N 18/2011
Os-1826/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Majde
Prekrsky, Kettejeva 18, 6215 Divača, ki jo
zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane,
zaradi razglasitve za mrtvo Marijo Švara,
rojeno 16. 5. 1915, v Komnu, zadnje prebivališče Komen 66, Komen, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešana je že pred drugo svetovno
vojno odšla nekam v Italijo in izginila neznano kam.
Zaradi opisanega pogrešano pozivamo,
da se oglasi, vse pa, ki bi karkoli vedeli o njej
in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev
od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče
po preteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 3. 2011

Kolektivni delovni spori
X Pd 220/2011
Os-2175/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, Wolfova 8, Ljubljana,
in nasprotnim udeležencem Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska c. 2,
Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in 1. narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 13. maj 2011, ob
9. uri, v sobi št. 1/I. nadstropje Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva
ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 22.
marca 2011.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Hudoklin Lenart, Pod Knapovko
9, Radeče, zavarovalno polico, št.
50500058697, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnf-318916
Lulić Damir, Dobrava 21, Izola – Isola,
zavarovalno polico, št. 50500048200, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnf-318866
Lulić Damir, Dobrava 21, Izola – Isola,
zavarovalno polico, št. 50500048164, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne-318867
Polajžer Ivan, Miklošičeva ulica 1, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500024308, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-318888
Rodela Patricija, Gradnikova 4E, Koper
– Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500004137, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnl-318835
TERO d.o.o., Pameče 151, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 50500030767
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gng-318840
Weiss Maja, Miklavž pri Taboru 37, Tabor,
zavarovalno polico, št. 50500004322, izdala
zavarovalnica KD Življenje, Zavarovalnica
d.d. gnc-318919
Zorin Milan, Kidričeva ulica 95,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
50500063862. gnf-318841
Zorin Milan, Kidričeva ulica 95,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
50500066295. gne-318842

Spričevala preklicujejo
Bajrektarević Nermina, V Karlovce
33k, Ljubljana – Dobrunje, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje frizerske šole,
izdano leta 1997, izdano na ime Huseinović
Nermina. gnf-318891
Bečirević Sabina, Sončna pot 19,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje
veterinarske šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnz-318821
Benić Petar, Goriška cesta 42, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ljubljana, izdano leta 1975.
gnd-318868
Bolta Katja, Sora 50D, Medvode,
spričevalo 5., 6. in 7. razreda OŠ Preska,
izdano leta 2008, 2009, 2010. gnd-318843
Bremec Matej, Slap ob Idrijci 37c, Slap
ob Idrijci, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika
in spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole v NG, izdano leta 2004,
2005, 2006, 2007. gnw-318824
Cej Tomislav, Cesta na Čuklje 58D,
Šempeter pri Gorici, diplomo Srednje
lesarske šole Jože Srebrnič Nova Gorica,
leto izdaje 1989, št. I./L 564. gnw-318874
Dečman Tjaša, Pot na Dobortin 2a,
Vojnik, spričevalo 4. letnika SEŠ Celje, št.
7/1078, izdano leta 2010. gny-318897
Filipič Alenka, Dol pri Borovnici 68,
Borovnica, maturitetno spričevalo SPSŠ

Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnn-318908
Jankovič Rado, Lokev 125, Lokev,
spričevalo 8. razreda OŠ Srečka Kosovela
Sežana, izdano leta 1980. gny-318847
Jenko Boštjan, Selo pri Vodicah 34b,
Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad,
smer prometni tehnik, izdano leta 2000.
gny-318872
Juren Katja, Orlek 27, Sežana, spričevalo
3. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano
leta 2006. gnq-318880
Kelhar Robertina, Zabukovica 46C,
Griže, spričevalo 4. letnika Vrtnarske
šole Celje, št. 4.a (d)VT/2006, izdano leta
2005/2006. gnz-318921
Klasinc Irena, Rimska cesta 16,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
živinorejsko veterinarske šole v Ljubljani,
izdano leta 1980 in 1981, izdano na ime
Potočnik Irena. gnl-318910
Klemše Polona, Sončna pot 50, Portorož
– Portorose, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Piran. gnm-318834
Klopčič Rok, Drtija 61, Moravče,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika Ljubljana, izdano leta 1997.
gnz-318896
Kocjančič Aleksander, Vanganelska 77,
Koper – Capodistria, spričevalo 4. in 5.
letnika SEPŠ – Koper. gnb-318920
Kočar Petra, Laniše 6, Kamnik, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje mlekarske in
kmetijske šole Kranj, izdano leta 2001.
gnj-318887
König Alex, 2. Prekomorske brigade 68,
Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika
STŠ Koper, izdano leta 2009. gny-318922
Krofl Alja, Stošičeva ulica 6, Kranj,
spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, izdano leta
2010. gnu-318851
Leskovec Tilen, Ulica Josipa Ogrinca
11, Kamnik, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2010. gnv-318850
Leva Robert, Log 49a, Bistrica ob Dravi,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske, strojne in metalurške šole
Maribor, št. II/IE1-S-2301, izdano leta 1994.
gnb-318895
Lipušček Matjaž, Majaronova ulica 24,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu ter
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1991 in 1992. gnc-318869
Mačkovšek Uroš, Leninova 11, Izola –
Isola, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške
šole Koper, izdano leta 2008. gnv-318900
Mahnič Erika, Povir 58, Sežana,
maturitetno spričevalo Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina, št. VP-23/2009, izdano
leta 2009. gnq-318855
Marc Tijan, Bevkova ulica 1, Ajdovščina,
spričevalo 4. letnika Zdravstvene šole,
Šolski center Nova Gorica, št. I/Z – 1413,
izdano leta 2004/2005. gne-318917
Meden Ana, Brestova ulica 3, Cerknica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
leta 2007 in 2008. gns-318903

Mihalič Nataša, Knifičeva ulica 18,
Maribor, spričevalo 1.–4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta
1992–1996, izdano na ime Šmit Nataša.
gnw-318899
Mujić Hazim, Štrekljeva ulica 24, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
rudarske šole Zagorje, št. 27-3I/78, izdano
leta 1978. gnv-318875
Mujkič Adela, Grablovičeva 40, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnr-318854
Murn Matjaž, Rožni Dol 1, Semič,
spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevala
3. in 4. letnika Šolskega centra Novo mesto,
izdano leta 1995. gnh-318889
Naglič Gregor, Leška cesta 12, Mežica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Ravne,
izdano leta 2002/2003. gnc-318894
Nijazi Muji, Leona Zalaznika 10,
Maribor, spričevalo Šolskega centra Celje,
št. IZO – 07/2599, izdano leta 2007.
gno-318882
Oražem Aleša, Trubarjeva ulica 5,
Ribnica, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Antona Aškerca, izdano leta 2007.
gni-318863
Pajić Igor, Urhova ulica 9, Komenda,
spričevalo o končani OŠ Marije Vere Duplica
pri Kamniku, izdano leta 1994. gnu-318901
Planinšek Darko, Pod lipami 24, Celje,
spričevalo o končani OŠ Veljka Vlahovića,
Celje, izdano leta 1980. gnw-318849
Poglovnik Ana, Center 111, Črna na
Koroškem, spričevalo Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec, za poklic trgovec,
izdano leta 2010. gnz-318846
Potočnik Karlina, Javorje 20, Črna na
Koroškem, maturitetno spričevalo Škofijske
gimnazije Antona Martina Slomška v
Mariboru, izdano leta 2008. gnr-318904
Reiter Mihaela, Gerlinci 83, Cankova,
spričevalo 3. letnika Biotehniške šole
Rakičan, izdano leta 2007. gnh-318822
Rojina Martin, Lepodvorska ulica 15,
Ljubljana, spričevali 3. in 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Srednja ekonomska šola v Ljubljani, leta
1965 in 1966. gnx-318902
Sojič Bogdan, Kvedrova 13, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Izola. gnw-318924
Sotošek Liza, Rožna pot 3, Brezovica
pri Ljubljani, indeks, št. 20070298, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnq-318830
Subotić Sanja, Viška cesta 67, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomskoturistične šole, strokovna gimnazija,
Radovljica, št. EGI/161, izdano leta 2002,
izdano na ime Lekić Sanja. gnr-318858
Šavs Katarina, Cesta na Polje 2A, Log
pri Brezovici, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2010. gnp-318856
Šepetavc Andraž, Kozlovičeva 25, Koper
– Capodistria, spričevalo SEPŠ Koper,
izdano leta 2004. gnu-318876
Špende Karlo, Valvasorjev trg 16, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1993. gnv-318825
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Štorman Vreg Andreja, Videm 31,
Videm – Dobrepolje, diplomo št. 41/91-92,
Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete,
izdane leta 1992, na ime Štorman Andreja.
gnx-318923
Terzić Edi, Manžan 37B, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomsko-poslovne šole Koper, izdano
leta 2007. gnn-318883
Troha Tjaša, Cesta 44, Ajdovščina,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole, Nova Gorica, izdano leta
1997/1998. gnc-318844
Troha Tjaša, Cesta 44, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole, Nova Gorica, izdano leta
1998/1999. gnb-318845
Urankar Metka, Gorica 7, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
1994, izdano na ime Urbanija Metka.
gnk-318911
Urbania Mihael, Soteska 7, Moravče,
spričevalo 7. razreda OŠ Jurija Vege, št.
277, izdano leta 1983. gnp-318831
Vakselj Polona, Tržaška cesta 45,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste v Ljubljani, izdano leta 2009.
gne-318892
Varnier Tess, Einspielerjeva ulica 5B, Ljubljana, maturitetno spričevalo, obvestilo o
uspehu pri maturi in spričevalo 4. letnika Srednje oblikovne šole v Ljubljani. gnp-318906
Vavdi Mitja, Spodnji kraj 27, Prevalje,
indeks, št. 12250040099, izdala Višja šola
Ravne na Koroškem, leto izdaje 2010/2011.
gnr-318879
Virag Romana, Hradeckega 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
v Ljubljani, izdano leta 1982, izdano na ime
Češnovar Romana. gnt-318827
Završnik Andrejka, Polzela 83, Polzela,
indeks 1.–4. letnika Srednje družboslovne
šole Celje, št. III./467, leto izdaje 1983,
izdan na ime Kuhar Andrejka. gnl-318864
Zupan Ambrož, Luže 54, Visoko,
spričevalo 7. razreda OŠ Bistrica, izdano
leta 2008/2009. gno-318832

Drugo preklicujejo
Artač Tajda, Žabnica 14, Notranje
Gorice, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnm-318884
Bogataj Monika, Ješetova ulica 32,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 11100069,
izdala Univerza v Ljubljani, Zdravstvena
fakulteta. gnn-318833

Bošnjak Maša, Ljubljanska cesta
85, Domžale, študentsko izkaznico, št.
31250067, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnj-318862
Čeligoj Patrik, Z. Miloša 8, Izola – Isola,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Piran,
št. 0006034217. gnm-318859
Drnovšek Judita, Katreževa pot 7,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnm-318909
Đapa Nives, Ulica Slavka Gruma 118,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
19399216, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana, izdana na Mesojedec Nives.
gni-318913
F & A Transport, d.o.o., Golica 2, Selca,
dovolilnico, št. 0502189, za državo Rusija,
oznaka države 643/09. gnx-318898
FORNO d.o.o., Snovik 2C, Laze v
Tuhinju, štampiljko velikost 3,5 X 1 cm,
podolgovate oblike z modrim odtisom,
vsebina: FORNO d.o.o., davčna številka
98811649. gnl-318860
Gulja Tina, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET.
gng-318865
Janko Grm s.p., Gornji Dolič 28, Mislinja,
licence za vozilo M.A.N.L338.185 LLC,
registrska številka SG T7-799, veljavna od
10. 1. 2007 do 10. 1. 2012. gnv-318925
Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja, Dolenja
vas 78, Selca, dovolilnice za mednarodni
prevoz stvari za državo Rusijo, in sicer
z oznako 643/09 in številkami 0502233,
0501242, 0501243, 0501251 in 0502252,
za leto 2010 izdala GZS. gno-318836
Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja, Dolenja vas
78, Selca, dovolilnice za mednarodni prevoz
stvari za državo Belorusijo, in sicer z oznako
112/01 in številko 1792601, ter državo Ukrajino z oznako 804/11 in številko 061964, za
leto 2010, izdala GZS. gnj-318837
Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja, Dolenja
vas 78, Selca, dovolilnice za mednarodni
prevoz stvari za državo Ukrajino, in sicer
z oznako 804/11 in številkami 1905076
in 1905069, za leto 2011, izdala GZS.
gni-318838
Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja, Dolenja
vas 78, Selca, dovolilnice za mednarodni
prevoz stvari za državo Ukrajino, z oznako
804/03 in številkami 005329 in 002031.
gnx-318848
Kompoš Peter, Kurirska pot 35,
Ruše, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000514000. gnd-318918
Levičnik Urša, Vojkova 50, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63040088, izdala
Univerza v Ljubljani, FRI. gnp-318881
Meritev d.o.o., Prisojna ulica 87,
Maribor, registrske št. MB NH-633, za vozilo
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opel zafira, št. 0001818/04204/399/006.
gns-318853
Minerva Žalec, d.d., Ložnica pri Žalcu
37, Žalec, štampiljko velikosti 40 X 13 mm,
na levi je logotip podjetja Minerva (MŽ),
desno napis Minerva Žalec d.d., Ložnica pri
Žalcu 37, 3310 Žalec, št. 5. gng-318915
Nahtigal Maruša, Podpeška cesta
66c, Brezovica pri Ljubljani, študentsko
izkaznico, št. 71060309, izdala Biotehniška
fakulteta. gnz-318871
Nikić Svetislav, Fischerstrasse 5,
Weilamrhen, državni izpit za šoferja, izdala
Avtošola Ježica v Ljubljani. gno-318907
Nussdorfer Bruno, Tolstojeva ulica 31,
Ljubljana, strokovni izpit za opravljanje
lekarniške dejavnosti, izdala GZS, leta
1985. gng-318890
Opara Ian, Močnikova 6, Ljubljana,
dijaško
izkaznico,
izdala
Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazje Ljubljana.
gnx-318873
Perša Janko, Slavšina 16, Vitomarci,
preklic potrdila za traktor. gnu-318826
Pirjevec Neva, Gradišče 18, Sežana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
za poklic višji fizioterapevt, št. 166-450/96,
leto izdaje 1996. gnh-318839
Sever Kristina, Podgorica pri Podtaboru
1, Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
71060689, izdala Biotehniška fakulteta.
gnb-318870
Snoj Črt, Vevška cesta 8, Ljubljana,
preklic maturitetnega spričevala (3x)
Gimnazije Moste, izdano leta 2009 in 2010
(2x). gnr-318829
Spruk Janez, Jeranova ulica 12a,
Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehničnih strok Šiška. gnj-318912
Šuštar Jure, Mikuževa ulica 12,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
10705000226260 00, izdajatelj Cetis d.o.o.
gno-318857
Tomše Adrijan, Pucova ulica 2,
Celje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500024763000, leto izdaje 2010,
izdajatelj Cetis d.d. gns-318878
Toni Maja, Ljubljanska cesta 45, Ig,
študentsko izkaznico, št. 11020589, izdala
Zdravstvena fakulteta. gng-318823
Vidmar Mateja, Meniška vas 3b,
Dolenjske Toplice, študentsko izkaznico,
št. 01006367, izdala Pedagoška fakulteta.
gnt-318852
Volf Matic, Murnova ulica 18, Ljubečna,
študentsko izkaznico, št. 19525464, izdala
Ekonomska fakulteta. gnl-318885
ZETIT, d.o.o., Ljubljana, Beblerjev trg
8, Ljubljana, dovolilnico CEMT (certifikat
in zvezek) št. 00663, oznaka 380 za Italijo,
izdalo Ministrstvo za promet. gnq-318905
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